Oława, 2015-10-12
Zapytanie ofertowe
Dotyczy: Dostawy dwóch obrabiarek o parametrach nie gorszych niż:
sterowanie CNC, wielkość stołu min. 1200x 400, posuw: x - nie mniej jak 1020mm, y
- nie mniej jak 400mm, z - nie mniej jak 300mm, moc silnika nie mniej jak 5kW,
wyposażenie: magazyn narzędzi nie mniej jak 15 szt., ładowność - nie mnie jak 650
kg
Zamawiający:
Metalerg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Portowa 1A
55-200 Oława
1. Internet: www.metalerg.pl
e- mail: metalerg@metalerg.pl
2. Numer telefonu: 071 313 46 43
faks: 071 313 57 14
Zamówienie dotyczy projektu: "Reaktor do termicznej utylizacji odpadów wdrożenie wynalazku do produkcji" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś
priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie: 4.6. Wsparcie
na pierwsze wdrożenie wynalazku
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Po zakończeniu przyjmowania ofert, Zamawiający spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, dokona porównania ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany
zostanie na podstawie następujących kryteriów: Zamawiający przy wyborze oferty
będzie kierował następującymi kryteriami: cena (100%),
Najniższa cena ofertowa brutto
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 100
Cena oferty badanej
Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

Termin realizacji zamówienia: 20 listopada 2015 r.
Informacje o terminie, miejscu składania oferty:
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej lub przesłanej w formie PDF na
adres karolina@metalerg.pl lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Panem Bartoszem Góralskim
tel. kom. +48 501 264 567 bądź bartosz.goralski@metalerg.pl.
Termin składania ofert do dnia 16 października 2015 r. włącznie do godziny
10.00.
Wszystkie oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Z poważaniem
Janusz Cieślak
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