Regionalny program operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013
Oś priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie 3.2 :
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Tytuł projektu realizowanego przez firmę:
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów ze spienionego
polistyrenu metodą ekologiczną.
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1. Przedmiot zamówienia:
Młynek do recyklingu odpadu produkcyjnego
pozwalającym na użycie ponowne regranulatu.

wraz

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.

z

osprzętem

2. Kryteria wyboru oferty:

L.p.

Rodzaj
kryterium

1 Cena *

2

Punktacja Sposób oceny
od 0 do
80

Warunki
Od 0 do
techniczne 10

3 Okres
gwarancji

od 0 do
10

(stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny
badanej w ofercie) x 80
(stosunek liczby punktów przyznanych badanej ofercie
do oferty z największą przyznaną liczbą punktów)x10.
Oceny kryterium dokonuje stała wyłoniona Komisja
Przetargowa poprzez porównanie warunków
technicznych przedstawionych w stosunku do
zdefiniowanych w ogłoszeniu przetargowym.
(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:
Młynek:
 Wydajność urządzenia nie może być mniejsza niż 10 m3/h (przy przerobie
styropianu o gęstości ok. 25 kg/m3).
 Moc przyłączeniowa urządzenia nie może przekraczać 15 kW.
 Wymiary oczek w sitach 6 i 8 mm (sita wymienne).
Mieszacz (osprzęt) surowca świeżego z recyklingowym :






Budowa urządzenia pozwalająca na podłączenie do dowolnej wtryskarki EPS.
Zakres regulacji udziału regranulatu w granulacie od 2 do 10%.
Surowiec po przetworzeniu nie powinien zawierać pyłu.
Jeżeli to konieczne układ powinien być wyposażony w 2 silosy.
Transporty granulatu za pomocą dmuchawy lub przy użyciu próżni centralnej.

Do maszyny należy dołączyć:
 Dokumentację Techniczno-Ruchową.
 Certyfikat CE.

4. Warunki płatności:




20% 14 dni od daty zamówienia.
40% w ciągu 7 dni od daty dostarczenia maszyny.
40% 14 dni od daty odbioru technicznego.

5. Gwarancja i reakcja serwisowa:
 Gwarancja min. 18 miesięcy na wszystkie podzespoły.
 Reakcja serwisowa max. 48 godzin od zgłoszenia awarii.
6. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Czas realizacji zamówienia: maksymalnie 3 tygodnie od daty zamówienia.
Miejsce dostawy: Siedziba spółki Schaumaplast-Organika Sp. z o.o
Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 180/194
93-231 Łódź

7. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganiami specjalnymi:
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie
na adres: Schaumaplast-Organika Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego
180/194. Składane oferty należy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach z
adnotacją na wewnętrznej kopercie:
„Otworzyć dnia: 08 marzec 2013 roku”
Data i miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie spółki Schaumaplast-Organika Sp. z o.o. 08 marca 2013 roku o godz.
10:00. Ostateczny termin przyjmowania ofert do dnia 07.03.2013 (włącznie).
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 (%)

Wartość
VAT

Wartość
brutto

n/d

8. Osoba do kontaktu w ramach zamówienia:
Piotr Jaworski
E-mail: pjaworski@schorg.pl
Tel. +48 504115641 lub +48 42 683-08-43
Skład komisji przetargowej powołanej przez Zarząd Spółki:

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

