Bielsko-Biała, dn. 28.10.2015 r.
R37.1.077.2015
„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania
POIG.01.04.00-24-046/13 – Opracowanie i wdrożenie technologii kompozytu korkowego do
produkcji zabudów pojazdów specjalnych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zakup materiałów wg specyfikacji:
Nazwa
Żywica formierska Polylite do formy RTM
Wosk Wax Paste 1000P rozdzielający do formy
Czerwony profil kanałowy dynamicznej uszczelki wielokrotnego użytku
3340, rolka 25 m
Dynamiczna uszczelka silikonowa zamykająca 1114, rolka 25 m
Profil do wykonania kanału kalibracyjnego 25x13 mm w formach RTM
pod uszczelkę wargową 3391, rolka 25 m
Profil kanałowy przepływu żywicy wielokrotnego użytku o małym
przekroju do szybkiej kalibracji kanału przepływu żywicy podczas
produkcji formy LRTM 6438, rolka 25 m
Uszczelka wargowa silikonowa do uszczelnienia formy LRTM na
zewnątrz 5895, rolka 25 m
Profil grzybkowej uszczelki kanałowej wielokrotnego użytku 10 mm x 5
mm, rolka 25 m
Uniwersalna złączka do odessania próżni z kołnierza 10 mm w formach
LRTM 6319
Standardowa wkładka do wlaminowania w formę LRTM do podłączenia
punktu wtrysku, zbiornika przelewowego, PVSensora i Turbo Atospure
6316
Wypełniacz do wykonania kleju z żywicy formierskiej (mikrosfera)
Standardowy zbiornik przelewowy LRTM 2146
Klamry do zamykania form do LRTM
Pianka PVC kostka 20
Silikon dwuskładnikowy WACKER Elastosil C1200 do wykonania
membrany silikonowej
zawór 3/8"
Przewód "10" do żywicy, powietrza i vacuum z końcówkami złącznymi
Zatyczka do uniwersalnej wkładki 6341
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Wkładka do głowicy wtryskowej kanału wtryskowego FLX-Ul-500
Wkładka do PPVS zaworu regulującego ciśnienie między membraną
silikonową a formą FLX-Ul-200
Siatka do silikonu wzmacniająca membranę silikonową
Elastyczna siatka 200 x 10 cm wzmacniająca kanał podający żywicę

3
3

szt
szt

6
6

m2
szt

Kryteria wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Cena netto
Razem

Maksymalna liczba punktów
100 (najlepsza oferta 100 pkt., każda kolejna 1 pkt. mniej)
100

Złożona oferta powinna zawierać:
• Nazwę i adres oferenta.
• Cenę netto oraz brutto.
• Datę sporządzenia oferty.
• Datę ważności oferty.
• Wszystkie ceny powinny być wyrażone w PLN.
Oferta może zostać dostarczona:
• osobiście do siedziby firmy: „WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa, ul.
Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała,
• pocztą na adres ww. adres siedziby firmy,
• pocztą elektroniczną na adres: m.starczak@wiss.com.pl.
Oferta powinna być ważna, co najmniej do: 30.11.2015 r.
Termin składania ofert upływa w dniu: 07.11.2015 r.
Termin płatności:
do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura może zostać wystawiona po protokole
końcowego odbioru prac.
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, 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.
Ofertę należy przygotować na załączniku nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania.
Jeżeli oferent nie jest w stanie zaoferować wszystkich pozycji dopuszcza się składanie ofert
częściowych. W przypadku specyfiki zamówienia (np. niemożliwość dostarczenia ilości towaru
dokładnie zgodnie z zamówieniem) dopuszcza się, że dostarczona ilość towaru może różnić się od
zamówionej o ±5%.

W nagłówku należy umieścić numer niniejszego zamówienia – znajduje się on na
początku pierwszej strony.
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

do zapytania nr R37.1.077.2015
(przepisać z pierwszej strony niniejszego zapytania)

….......….......................................
/ Miejscowość, data /
….......….......................................
….......….......................................
….......….......................................
….......….......................................
/ Nazwa i adres oferenta/wykonawcy /

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

Zakup materiałów (wg specyfikacji z pierwszej strony)
Nazwa

Ilość

Żywica formierska Polylite do formy RTM

40 kg

Wosk Wax Paste 1000P rozdzielający do
formy
Czerwony profil kanałowy dynamicznej
uszczelki wielokrotnego użytku 3340, rolka
25 m
Dynamiczna uszczelka silikonowa
zamykająca 1114, rolka 25 m
Profil do wykonania kanału kalibracyjnego
25x13 mm w formach RTM pod uszczelkę
wargową 3391, rolka 25 m
Profil kanałowy przepływu żywicy
wielokrotnego użytku o małym przekroju
do szybkiej kalibracji kanału przepływu
żywicy podczas produkcji formy LRTM
6438, rolka 25 m
Uszczelka wargowa silikonowa do
uszczelnienia formy LRTM na zewnątrz
5895, rolka 25 m
Profil grzybkowej uszczelki kanałowej
wielokrotnego użytku 10 mm x 5 mm, rolka
25 m
Uniwersalna złączka do odessania próżni z
kołnierza 10 mm w formach LRTM 6319
Standardowa wkładka do wlaminowania w
formę LRTM do podłączenia punktu
wtrysku, zbiornika przelewowego,
PVSensora i Turbo Atospure 6316

1 op
1 rol

2 rol
1 rol

1 rol

1 rol

25 mb

10 szt
14 szt
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Wartość
netto

VAT

Wartość
brutto

Wypełniacz do wykonania kleju z żywicy
formierskiej (mikrosfera)
Standardowy zbiornik przelewowy LRTM
2146
Klamry do zamykania form do LRTM

6,00 kg
1 szt
4 szt

Pianka PVC kostka 20

2 mb

Silikon dwuskładnikowy WACKER Elastosil
C1200 do wykonania membrany
silikonowej
zawór 3/8"

80 kg

Przewód "10" do żywicy, powietrza i
vacuum z końcówkami złącznymi
Zatyczka do uniwersalnej wkładki 6341

1 kpl

Wkładka do głowicy wtryskowej kanału
wtryskowego FLX-Ul-500
Wkładka do PPVS zaworu regulującego
ciśnienie między membraną silikonową a
formą FLX-Ul-200
Siatka do silikonu wzmacniająca membranę
silikonową
Elastyczna siatka 200 x 10 cm wzmacniająca
kanał podający żywicę

3 szt

1 szt

6 szt

3 szt

6 m2
6 szt

Sposób i termin płatności od 30 dni od daty wystawienia faktury.
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 posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zasoby
kadrowe i techniczne niezbędne do wywiązania się z powierzonych mu zadań.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 30.11.2015 r.
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się podpisać umowę na wzorze zamawiającego.

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