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Rusocin 01.02.2017

Zapytanie o cenę oferty 1
Firma Banco Sp. z o.o. z siedzibą : ul. Gdańska 16 , 83-031 Rusocin, w ramach projektu
„Inwestycja we wdrożenie linii konkurencyjnych produktów z wykorzystaniem wyników B+R„
zamierza zlecić dostawę
1. prasy krawędziowej; wyspecyfikowanej wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
W związku z tym, że Projekt może być realizowany zgodnie z zapisami Programu dotacji RPO
WP 2.2.1. 2014-2020, dostawca może się liczyć z wymogami stawianymi przez Instytucję Wdrażającą
w jego realizacji i potencjalnym audytem projektu. Dostawca nie może być też podmiotem
powiązanym z Banco Sp. z o.o. osobowo i/lub kapitałowo.
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria: ceny netto, terminu dostawy, okresu
udzielenia gwarancji oraz określenia czasu reakcji serwisu w przypadku awarii oraz przyjęte przez
zamawiającego, odpowiednie do kategorii wagi. W związku z tym Oferta powinna zawierać : cenę,
termin dostawy, okres udzielonej na dostawy towarów gwarancji i czas reakcji serwisu wraz z
przyjęciem proponowanego we wzorze oferty terminu ważności składanej przez Dostawcę oferty.
Poniżej tabela sposobu oceny przez Zamawiającego dla obu ofert.
Dostawca : ………………….

Wagi

Cena netto
2,00
Termin dostawy
4,00
Okres gwarancji
2,00
Reakcja serwisu
2,00
skala punktów za ofertę w danej kategorii od 1-3, najlepsza dostanie 3 pkt , najgorsza 1 pkt.
Wynik łączny oceny oferty
Wzór treści oferty do wypełnienia i przesłania Zamawiającemu, w załączeniu.
Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi zwycięzcę mailem i przedstawi proponowaną treść
Umowy.
1. Termin składania ofert:
1.1 dla prasy krawędziowej do 10.02.2017 , do godz.12:00
2. Oferty należy przesyłać pod adres mail
banco@banco.pl
3.W razie potrzeby możliwy jest kontakt z zamawiającym tel 509 905 359
Z Poważaniem Włodzimierz Banel
Załączniki:
1.Specyfikacje zamówienia

BANK : BZ WBK S.A. O/Gdańsk
SWIFT : WBK PPL PP
PL : 52 1090 1098 0000 0001 0863 4759
EUR : 05 1090 1098 0000 0001 0881 9420
USD : 22 1090 1098 0000 0001 0881 9405

NIP : PL 6040089044
REGON : 220559228
KRS: 0000299121
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy : 735.000 zł

Zał. Nr 1 do zapytania o cenę oferty
Specyfikacja
na dostawę dla Banco Sp. z o.o. z siedzibą : ul.Gdańska 16 , 83-031 Rusocin w ramach projektu
„Inwestycja we wdrożenie linii konkurencyjnych produktów z wykorzystaniem wyników B+R„
następujących towarów:

1. Prasa krawędziowa - szt. 1 - do obróbki blach

O następujących parametrach:
- siła nacisku 100 do 140 ton
- max długość robocza stempla gnącego 3000 do 3500 mm
- skok suwaka prasy około 250 mm
- sterowanie osiami X , R , Z
- system narzędziowy Promecan ze stemplem gnącym dzielonym i matrycą dzieloną
- maszyna powinna spełniać wszystkie normy i wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej

Oferta dla
Banco Sp. z o.o. z siedzibą : ul.Gdańska 16 , 83-031 Rusocin
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.02.2017 i zawartych w nich specyfikacjach, przedstawiamy
ofertę na dostawę :
1. Prasa krawędziowa - szt. 1
Na poniższych warunkach:
l Nazwa kryterium
p
1 Cena netto
2 Termin dostawy
3 Okres gwarancji (w miesiącach) od daty protokołu odbioru
4 Czas reakcji serwisu (w godz.) od wezwania

Wartość/ data

2. Profilarka rolkowa - szt. 1
Na poniższych warunkach:
l Nazwa kryterium
p
1 Cena netto
2 Termin dostawy
3 Okres gwarancji (w miesiącach) od daty protokołu odbioru
4 Czas reakcji serwisu (w godz.) od wezwania

Wartość/ data

Oświadczamy, że nie jesteśmy podmiotem powiązani z Zamawiającym ani osobowo i/lub kapitałowo.
Oferta jest ważna do 31.03.2017.
Za dostawcę :

…………………………………………………………………
...………………………………………………………
Podpisy osób upoważnionych
data i pieczęć firmy
(czytelny podpis lub pieczątka imienna)

