Zapytanie ofertowe
Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22
zaprasza do składania ofert na sprzęt laboratoryjny.
Dane zamawiającego

I.

Vinderen Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 22
02-220 Warszawa
Tel/Fax (+48 22) 886 55 79, dane kontaktowe: Dariusz Szaniawski
Tel.: +(48 22) 785 830 455, e-mail: d.szan@vinderen.com

Określenie trybu zamówienia: Zapytanie ofertowe.

II.
III.

Przedmiot zamówienia: sprzęt laboratoryjny według poniższej specyfikacji:

1) maszyna do testów cyfrowych granulatu gumowego (optyczny tester rozmiarów)
2) wulkanizator do testów płyt gumowych / prasa elektryczna
3) maszyna do badania elastyczności gumy
4) maszyna do testów starzenia się gumy
5) maszyna do badania grubości gumy
6) maszyna do wstępnego wykrawania gumy / wykrawarka do gumy
7) maszyna do testów tarcia gumy
8) maszyna do badania gęstości gumy
9) maszyna do testów twardości materiałów z gumy
10) mikser do kolorów / mieszarka laboratoryjna
11) walec do testów gumy / maszyna do testów na rozciąganie materiałów z gumy
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IV.

Termin wykonania zamówienia:
Dostawa do dn. 21 grudnia 2012 r.

V.

Kryteria wyboru ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100%)
Ocenie podlegać będzie suma łączna oferty uwzględniająca komplet urządzeń
będących przedmiotem zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Dopuszczalne jest
zaproponowanie maszyn i urządzeń które łączą w sobie wymienione w punkcie III
funkcjonalności.

VI.

Rozstrzygnięcie przetargu:
Rozstrzygniecie postępowania nastąpi w terminie do 60 dni od zakończenia
terminu składania ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnego dostawcy
dla całości zamówienia.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Ofert należy składać pocztą elektroniczną na adres d.szan@vinderen.com lub w
wersji papierowej do dnia 31 lipca 2012 r.

VIII. Termin związania ofertą:
60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

IX.

Uwagi: Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie
technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo poliuretanowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
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