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Bielsko-Biała, dn. 01.12.2014 r. 

 
„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ” 
ul. Leszczyńska 22 
43-300 Bielsko-Biała 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 
POIG.01.04.00-24-117/13 – Opracowanie i wdrożenie hybrydowej technologii produkcji zabudów 
pojazdów specjalnych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
 
Zakup pompy do silikonu 
 
 
Opis przedmiotu zakupu: 

• DUO-PAT-7-12-SIL-INT, 
• pistolet, 
• stojak, 
• 2 szt. zbiorników składnika A i B, 
• 2 szt. pomp do składnika A i B, 
• 7” silnik, 
• zestaw powietrzny, 
• zestaw naprawczy pompy, 
• narzędzia, 
• CE norm, 
• 25’ przewody, 
• wydatek ok. 577.2 in 3 / minute (przy 60 cyklach / min.), 
• przełożenie 15:1, 
• maksymalne ciśnienie 1800 psi, suw pompy. 

 
 
Kryteria wyboru oferty: 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 
Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 

1. Cena netto 100 (najlepsza oferta 100 pkt., każda kolejna 10 pkt. mniej) 
 Razem 100 
 
 
Złożona oferta powinna zawierać: 

� Nazwę i adres oferenta. 
� Cenę netto oraz brutto. 
� Warunki i termin płatności. 
� Datę sporządzenia oferty. 
� Datę ważności oferty. 
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Oferta może zostać dostarczona: 

• osobiście do siedziby firmy: „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała, 

• pocztą na ww. adres siedziby firmy, 
• pocztą elektroniczną na adres: m.starczak@wiss.com.pl, 
• faxem na nr 33 81 62 270. 

 
 
Oferta powinna być ważna co najmniej do: 31.12.2014 r. 
 
Termin składania ofert upływa w dniu: 15.12.2014 r. 
 
 Szczegółowe wymagania i dokumentacja projektowa znajdują się w siedzibie Spółki. 
Zapraszamy w tej sprawie do kontaktu z panem Marcinem Starczak, który udzieli informacji, tel.: 
33 82 70 830, e-mail: m.starczak@wiss.com.pl. 
 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez 
podawania przyczyny. 
 
 Oferty niespełniające wymagań opisanych w zapytaniu nie będą podlegały ocenie. 
 
 Oferta może zostać przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego bądź na własnym druku firmowym. 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 
….......…....................................... 

/ Miejscowość, data / 
 
 

….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
/ Nazwa i adres oferenta/wykonawcy /  

….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
/ Imię i nazwisko oraz telefon osoby  
upoważnionej do kontaktu /  

 
 
 
Zakup pompy do silikonu 
 
Cena netto: .........................................................................  
 
VAT: ..................................................................................  
 
Cena brutto: ........................................................................  
 
Sposób i termin płatności: ..................................................  
 
 
W podanej powyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, a tym samym zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty.  
 
3. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 31.12.2014 r. 
 
 
 

.............................….......…....................................... 
/ data sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej do jej złożenia / 

 


