Plastbud Sp. z o.o.
39-205 Pustków 164B
NIP:872-21-23-816
Tel: (014) 6808681-85; e-mail: plastbud@tel.debica.pl
www.plastbudsp.pl
Pustków 12.09.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
1. NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa:
Adres:

Plastbud Sp z o.o.
39-205 Pustków 164B

Osoby upowaŜnione do kontaktów:
Arkadiusz Dziedzic
Magdalena Brzozowska
Justyna Rakoczy
Fax 014 680 86 83(85)

Tel:
14-6808684
14-6808673
14-6808948

E-mail
arkadiusz.dziedzic@plastbudsp.pl
magdalena.brzozowska@plastbudsp.pl
justyna.daniel@plastbudsp.pl

Adres dostawy: Plastbud Sp. z o.o. 39-205 Pustków 164B
Adres internetowy - www.plastbudsp.pl
II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA
1. OPIS
1.1) Nazwa nadana zapytaniu

chromatograf cieczowo-Ŝelowy
Określenie przedmiotu zapytania:
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup chromatografu
cieczowo-Ŝelowego będącego przedmiotem projektu pod tytułem „Wzrost konkurencyjności
Plastbud Sp. z o.o. poprzez zakup aparatury B+R celem opracowania nowych oraz ulepszonych
produktów” w ramach Działania 1.3 „Regionalny system innowacji” osi priorytetowej 1
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPPK.01.03.00-18-005/11
Wymagania techniczne (minimalne):
Prosimy o oferty na komory spełniające wymagania przedstawione poniŜej
2-kanałowy system odgazowania prózniowego, pompa izokratyczna o
kontrolowanej szybkosci przepływu eluentu w zakresie min. 0.1 do 9,5 ml/min,
autosampler o powtarzalnosci nastrzyku lepszej niŜ 0,5%

Wymagania jakie musi spełniać oferta:
•
•
•
•
•
•
•
•

zawierać nazwę i adres oferenta,
zawierać opis kosztów eksploatacji,
zawierać proponowany okres i warunki gwarancji
określać wartość oferty (netto oraz brutto),
określać termin waŜności oferty (nie krótszy niŜ 3 miesiące),
zawierać czas realizacji od momentu złoŜenia zamówienia,
zostać opatrzona pieczątką firmową,
zawierać datę sporządzenia oferty,
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

•

zostać podpisana czytelnie przez oferent

Wskazane jest, by oferta zawierała równieŜ inne dodatkowe informacje np. opis techniczny,
warunki dostawy, warunki płatności, moŜliwość uzyskania upustu, kosztorys ofertowy itd…
Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez zamawiającego
Dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej
III. INFORMACJE OGÓLNE
Termin składania ofert:
Data: 25.09.2012 do godziny14:00
Sposób przesłania oferty: Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru na adres siedziby firmy, wskazany na pierwszej stronie, lub teŜ drogą elektroniczną na adres:
arkadiusz.dziedzic@plastbudsp.pl

Kryteria wyboru oferty ( w nawiasie podano wagi):
• cena (70%)
• parametry techniczne (20%)
• termin realizacji zamówienia (10%)
Oferty nie zawierające powyŜszych elementów, bądź złoŜone w inny sposób od określonego w
zapytaniu będą odrzucane.

SEKCJA IV: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1) Zapytanie DOTYCZY PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

