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Projekt „Wdrożenie innowacyjnej maszyny pomiarowej do procesu produkcyjnego w Woli Mieleckiej” współfinansowany ze środków Unii
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ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 23.08.2014r.
1.

Dane Zamawiającego :

2.

Przedmiot zapytania:

3.

Opis zamówienia:

Zakład Metalowy „WB” Produkcja, Handel, Usługi
Wiesław Bożek, Maria Bożek Spółka Jawna
Wola Mielecka 620, 39-300 Mielec
Tel. 17/ 583 84 59, e-mail: biuro@zmwb.pl
Osoba do kontaktu: Maria Bożek
Tel. kontaktowy: 502 704 750
Zakup maszyny pomiarowej

Szczegółowy opis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4.

Zakres pomiarowy 1000x3000x800
Nośność maszyny minimum 2600 kg
Niepewność pomiarowa max(0,004+L/250)mm wg VDI/VDE-ISO10360-2
Głowica pomiarowa uchylno-obrotowa, automatyczna zmotoryzowana
Sonda pomiarowa elektrostykowa z wymiennymi modułami
Sonda skanująca z wymiennymi modułami
Kompensacja temperatury
Magazyn wymiany końcówek
Oprogramowanie pomiarowe w języku polskim
Oprogramowanie z modułem porównawczym z plikami CAD(możliwość programowania offline)
Transport, instalacja, kalibracja, szkolenie
Warunki serwisu
Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert: 08.09.2014r. do godz. 15:00
Miejsce składania ofert: Zakład Metalowy „WB” Produkcja, Handel, Usługi Wiesław Bożek, Maria Bożek Spółka
Jawna
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na dane
adresowe podane w punkcie 1. „Dane Zamawiającego”, z dopiskiem:
„Oferta na zakup maszyny pomiarowej”
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów :
a) cena – 50%,
b) termin realizacji zamówienia – 50%
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5. Sposób przygotowania oferty i jej oceny
Ofertę sporządzić należy na załączonym wzorze „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie
pisemnej, na komputerze.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi oferent i nie może żądać ich zwrotu ani wysuwać
roszczeń odszkodowawczych w razie, gdy jego oferta nie zostanie wybrana. Wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony na stronie internetowej Ofertodawcy (www.zmwb.pl). Ocena ofert i wybór Oferenta nastąpi
w terminie do 15.09.2014r., z poniższymi zastrzeżeniami. Treść ogłoszenia zostanie ustalona po wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania
odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez
jego wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamówienie zostanie przesłane do oferenta w terminie do 10 dni od dnia wyboru oferenta. W przypadku gdy
Oferent będzie się uchylał od wykonania zamówienia, może ono zostać anulowane i nowe zamówienie będzie
wysłane do następnego pod względem uzyskanej punktacji Oferenta. O wyborze oferty, zakończeniu
postępowania bez wyboru oferty, unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje na swojej stronie
internetowej www.zmwb.pl w terminie do 15 września 2013r.
6. Inne
Zamawiający zastrzega, iż przedmiot zapytania będzie realizowany tylko wówczas, gdy zostanie podpisana
umowa Zamawiającego z Instytucją Finansującą tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.
Instytucja Finansująca na podstawie wspomnianej umowy przekaże Zamawiającemu środki. W przypadku
niepodpisania Umowy pomiędzy Zamawiającym a w/w Instytucją Finansującą lub w przypadku nie przekazania
Zamawiającemu środków finansujących w ramach zawartej z Instytucją Finansującą Umowy, wybrany Oferent,
z którym podpisana została umowa nie będzie rościł sobie jakichkolwiek pretensji majątkowych w stosunku do
Zamawiającego; w tej sytuacji umowa zawarta z wybranym Oferentem uznana zostanie za niebyłą. Złożenie
Oferty w oparciu o przedmiotowe Zapytanie Ofertowe oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez
Oferenta wszystkich postanowień zawartych w nin. Zapytaniu.

Maria Bożek – Współwłaściciel

Załączniki:
1.

Formularz oferty

Wiesław Bożek – Współwłaściciel
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Załącznik nr 1

........................................................

................................,dnia ....................

/ pieczątka Wykonawcy/

/ miejscowość/

OFERTA

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące zakupu maszyny pomiarowej z dnia ………….………..
zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu składamy ofertę.
1.
Oferujemy wykonanie zamówienia wg wskazanych w zapytaniu ofertowym wymagań za całkowitą cenę
ofertową brutto:
Liczba dni realizacji zamówienia (od czasu złożenia
Cena brutto za usługę
zamówienia)

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi:
……………….. %, tj. ……………………….. złotych

2.
3.
4.
5.
6.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymaną zapytaniem ofertowym i w pełni je akceptujemy.
Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej
ofercie dotyczącej tego samego zapytania.
Informacje zawarte na stronach od 1 do 1 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
Korespondencję
w
sprawie
przedmiotowego
zamówienia
proszę
kierować
na
adres:………………………………………………………..
osoba do kontaktu …………………………………………….……………… e-mail: ………………………………………….
Tel.: ………………………………………..………,faks: …………………………………………………

…...............................................................................................................
/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

