Bielsko-Biała, dn. 10.11.2014 r.
R36.1.046.2014
„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
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 tkanin, żywicy i utwardzacza.
Opis przedmiotu zakupu:
• Tkanina szklana szyta jednokierunkowa 600 g/m², szer. 1300 mm A14EU940 00610 01300
100000 (EU600), 50 kg
• Tkanina szklana szyta dwukierunkowa 600 g/m², szer. 1270 mm -45º/+45º A32EX010
00600 01270 264000 (EX600), 55 kg
• Tkanina szklana szyta trójkierunkowa 600g/m², szer. 1270 mm 0º/-45º/+45º VA90273
00620 01270 000000 (EY600) 50 kg
• Żywica epoksydowa Araldite LY 1564 36 kg
• Utwardzacz XB 3404-1 HARDENER 12 kg
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 10 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.”, ul. Leszczyńska 22, 43-300
Bielsko-Biała,
• pocztą na adres ww. adres siedziby firmy,
• pocztą elektroniczną na adres: m.starczak@wiss.com.pl.
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Oferta powinna być ważna, co najmniej do: 31.12.2014 r.
Termin składania ofert upływa w dniu: 28.11.2014 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.
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