
Zapraszamy dostawców usług zainteresowany świadczeniem usług transportowych, dla naszej Firmy 
do złożenia ofert na: 

• przewozy drogowe ładunków spożywczych neutralnych w chłodniach 
• przewozy drogowe ładunków spożywczych neutralnych w izotermach 
• przewozy drogowe ładunków spożywczych neutralnych w plandekach 

W celu optymalizacji kosztów transportu poszukujemy rzetelnych i konkurencyjnych przewoźników i 
spedytorów zainteresowanych długotrwałą współpracą. 

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie oferty dla Spółki Horeca Service 
Sp. z o.o. z załadunkami we  Wrocławiu na krajowe i zagraniczne usługi transportowe (głównie Wielka 
Brytania, Francja, Niemcy). 

Gwarantujemy stabilną współpracę oraz terminową zapłatę za wykonane usługi. 

 Ofertę należy przygotować wypełniając tabelę zawierającą interesujące kierunki transportu. 

Uzyskanie tabeli z relacjami do wyceny możliwe jest po zwróceniu się do osoby kontaktowej w formie 
mailowej z prośbą o jej przesłanie (e-mail: lwiatrowski@dijo.com.pl). 

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej (wypełniona tabela) z danymi firmy na adres e-mail : 
lwiatrowski@dijo.com.pl 

Do oferty należy dołączyć (w formie skanu): 

- aktualną polisę ubezpieczeniową OC spedytora/przewoźnika,  

- aktualny KRS lub odpis pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 

- aktualną licencję transportową 

Oferenci, którzy przedstawią najkorzystniejszą ofertę zostaną zaproszeni do dalszych rozmów 

   

Wymagania:   

Transport przeznaczony do przewozu żywności   

Obecna książeczka sanitarna   

Transport szczelny, czysty, bez obcych zapachów.  

Mroźnie zaopatrzone w rejestratory ciągłego monitorowania temperatury podczas transportu 
(naczepa wychłodzona przed załadunkiem do – 5oC.   

GRUPA PRODUKTU   WARUNKI TRANSPORTU   WYMAGANIA DODATKOWE   

Przekąski słone   Sucho / temperatura pokojowa ( temp 
max 30oC wilgotność max 75%   

  - 
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Tortilla AO   Sucho / chłodno    
temp 10-30oC wilgotność max 75% 

IZOTERMA   

Tortilla Mrożona   Warunki - mroźnie Temperatura  
< -18oC   

MROŹNIA   

Sosy butelkowe   Sucho / chłodno   
temp max 30oC wilgotność max 75%   

IZOTERMA   

Sosy przemysłowe / 
wiadra / KEG’i   

Sucho / chłodno temp  
5-15oC    

CHŁODNIA   

Sosy przemysłowe 
bez konserwantów   

Sucho / chłodno temp  
4-10oC    

CHŁODNIA   

Dekoracje 
cukiernicze   

Sucho / temperatura pokojowa ( temp 
max 30oC wilgotność max 75%   

  - 

 

 

 

 

 

 

 


