Zapytanie ofertowe na:
Dostawę i montaż wykrawarki CNC do otworowania kaset ściennych w
ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z
dnia 30 maja 2012

1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem konkursu ofert jest dostawa i montaż wykrawarki CNC do otworowania
kaset ściennych w ramach realizacji umowy o dofinansowanie w zakresie
„Zastosowania nowej technologii produkcji kaset ściennych w firmie REX-BUD”,
realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013, IV oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie
4.3. Kredyt technologiczny.

Dokładny Opis przedmiotu zapytania ofertowego znajduje się w załączniku nr 1 –
Opis techniczny wykrawarki CNC do otworowania kaset ściennych

2. Lokalizacja inwestycji:
Zakład Produkcji Blach Trapezowych ul. A. Struga 14 , 95-100 Zgierz

3. Szczegółowe wymagania dla dostawców:
1. dostawca powinien cechować się doświadczeniem w zakresie dostawy i
montażu urządzeń o bardzo dobrej jakości w skali międzynarodowej

2. Dostarczane urządzenie powinno być serwisowane przez serwis fabryczny
producenta.
3. Serwis fabryczny producenta powinien mieć sieć serwisową w Polsce z
oddziałem możliwie blisko siedziby zamawiającego.
4. dostawca potwierdzi termin związania ofertą jako minimum do 30.11.2014

3. Czas świadczenia usługi: dostawa i montaż urządzenia powinna nastąpić
jak najszybciej – maksymalnie w okresie 30 dni od daty podpisania umowy z
wybranym dostawcą.

5. Dokumentacja ofertowa powinna zawierać:
a) oświadczenie oferenta o spełnieniu ww. warunków, w tym podanie ceny ofertowej
b) listy referencyjne lub informacje pisemne dostawcy o posiadanym doświadczeniu
w zakresie dostaw urządzeń o opisanej charakterystyce lub podobnych
c) kopię możliwie aktualnych – zaświadczeń o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

6. Termin złożenia oferty
Ofertę wraz z całym kompletem dokumentów należy złożyć do siedziby
Zamawiającego tj.
Rex-Bud Budownictwo S.K.A. Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6/8, 93-119 Łódź
do dnia 28 października 2014 do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem: „
Oferta na dokumentację techniczną „ lub wysłać ją emailowo na adres:
rkarczewski@rexbud.com.pl w ww. terminie
7. Pytania / wyjaśnienia w zakresie przedmiotu zapytania

Dopuszczalna jest tylko droga emailowa. Pytania należy kierować do
rkarczewski@rexbud.com.pl. Ostateczny termin składania pytań mija 27 października
2014 o 16.00
8. Kryteria wyboru ofert:
- wartość ceny – 45%
- doświadczenie i referencje w dostawie i montażu urządzeń o oczekiwanej lub
podobnej charakterystyce - 45%
- wiek maszyny

- 10 %

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie
przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Oferty muszą zawierać datę wystawienia i datę obowiązywania (lub termin związania
ofertą). Oferty muszą być podpisane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

