Regionalny program operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013
Oś priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie 3.3 :
Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Tytuł projektu realizowanego przez firmę:
Zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia i wdrożenia prac badawczorozwojowych nad udoskonaleniem procesów technologicznych.

Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 180/194
NIP: 729-24-09-856
Bank BGŻ S.A.
Nr rachunku: 98 2030 0045 1110 0000 0137 0600
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000050084
Kapitał zakładowy: 1 100 000,00 PLN

http://schorg.pl/
http://www.schaumaplast-organika.pl

1. Przedmiot zamówienia:
Stanowisko do testów styropianu w badaniu reakcji na ogień.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Oferta powinna zawierać min.:








nazwę i adres oferenta,
dane kontaktowe osoby związanej z ofertą,
tytuł postępowania przetargowego (przedmiot zamówienia),
opis przedmiotu zamówienia,
czas realizacji zamówienia,
czas obowiązywania oferty,
cenę umieszczoną w odpowiedniej tabeli.

2. Kryteria wyboru oferty:

L.p.

Rodzaj
kryterium

1 Cena *
2

Okres
gwarancji

Punktacja Sposób oceny
od 0 do
90

(stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny
badanej w ofercie) x 90

od 0 do
10

(stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do
okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją) x
10.

*Cenę należy podać w odpowiedniej tabeli zamieszczonej poniżej (sposób obliczania ceny)

3. Parametry techniczne:
 Stanowisko pomiarowe powinno być przystosowane do badania reakcji na
ogień próbek styropianowych.
Badania te powinny być możliwe do zrealizowania (przy wykorzystaniu
oferowanego urządzenia), zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
ISO 11925-2:2010.
 Urządzenie powinno posiadać wszystkie niezbędne podzespoły wymagane w
celu mocowania próbki.
 Urządzenie powinno posiadać możliwość regulacji przepływu powietrza
w komorze.
 Urządzenie powinno posiadać możliwość regulacji wielkości płomienia.
 Urządzenie powinno posiadać możliwość płynnej regulacji palnika względem
próbki.
 Urządzenie powinno posiadać możliwość obserwacji próbki poddanej
działaniu płomienia.
 Masa urządzenia nie powinna przekraczać 150 kg.
 Urządzenie powinno być wyposażone w odpowiednią szybę obserwacyjną
w celu analizy procesu badania palności próbki.
 Urządzenie powinno posiadać gazowy system zasilania urządzenia z
odpowiednim systemem montażu.
 Urządzenie powinno być objęte min. 24 miesięczną gwarancją.
Dodatkowe wyposażenie:
 anemometr w celu pomiaru prędkości przepływu powietrza.
Do stanowiska pomiarowego należy dołączyć:
 Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.
 Certyfikat CE.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia wraz z płatnościami:
Dostawa: do 10 tyg. od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin płatności: Termin płatności nie krótszy niż 30 dni od dnia odbioru
technicznego.
Miejsce dostawy: Siedziba spółki Schaumaplast-Organika Sp. z o.o
Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 180/194
93-231 Łódź

5. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganiami specjalnymi:
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać drogą elektroniczną na
adres: wbogus@schorg.pl lub biuro@schorg.pl do dnia 28.02.2013 r. (włącznie) z
dopiskiem w temacie:
„Przetarg: Stanowisko do testów styropianu w badaniu reakcji na ogień.”
W przypadku podania wartości ofert w euro, średni kurs złotego w stosunku
do euro stanowiący podstawę przeliczania wynosi 4,0196.
Oferty cenowe należy przedstawić w poniższej tabeli:
Sposób obliczania ceny:
Lp.

1
2
…
n
Razem

Przedmiot
zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

n/d

n/d

n/d

n/d

Wartość
netto

Stawka
VAT (%)

n/d

6. Osoba do kontaktu w ramach zamówienia:
Wojciech Bogus
E-mail: wbogus@schorg.pl
Tel. +48 504115636 lub +48 42 683-08-43
Skład komisji przetargowej powołanej przez Zarząd Spółki:

Wartość
VAT

Wartość
brutto

Bogus Wojciech- Przewodniczący Komisji Przetargowej
Błońska Marzena - Członek Komisji Przetargowej
Jaworski Piotr - Członek Komisji Przetargowej

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości
pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na
podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz
do unieważnienia postępowania.

