Regionalny program operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013
Oś priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie 3.3 :
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Tytuł projektu realizowanego przez firmę:
Zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia i wdrożenia prac badawczo rozwojowych 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 badania przewodności cieplnej styropianu
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

Punktacja Sposób oceny

1 Cena *

od 0 do
90

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

Okres
2
gwarancji

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:
 Możliwość badania próbek o wymiarach 300x300x(20-50) (wymóg konieczny
ze względu na dostosowaną formę do produkcji próbek o wskazanych
wymiarach).
 Błąd pomiaru urządzenia nie może przekraczać 4%.
 Wymiary komory pomiarowej powinny być mniejsze niż 80x80x80.
 Zasilanie prądem 2 fazowym o napięciu 230 V.
 Masa urządzenia wraz z jednostką sterującą nie może przekraczać masy 120
kg.
 Pobierana moc układu pomiarowego w raz z oprzyrządowaniem nie może być
wyższa niż 1500 W.
 Zakres pomiarowy pomiaru oporu cieplnego 0,3-2,0 m2K/W
(zakres ten może być szerszy ale musi zawierać w sobie wskazane wartości).
 Zakres pomiarowy dla współczynnika przewodzenia ciepła 0,025 - 0,167
W/mK (zakres ten może być szerszy ale musi zawierać w sobie wskazane
wartości).
 Procedury pomiarowe powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w PNEN 12667.
 Stanowisko powinno posiadać jednostkę sterującą umożliwiającą tworzenie
raportów z przeprowadzanych prób.
Do stanowiska pomiarowego należy dołączyć:
 Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.
 Certyfikat CE.
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia w raz 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 osobiście lub listownie
na adres:
Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 180/194
93-231 Łódź.
Składane oferty należy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach z adnotacją na
wewnętrznej kopercie:
„Otworzyć dnia: 12 marzec 2013 roku”
Data i miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie spółki Schaumaplast-Organika Sp. z o.o. 12 marca 2013 roku o
godz. 10:00. Ostateczny termin przyjmowania ofert do dnia 11.03.2013 (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

6. Osoba do kontaktu w ramach zamówienia:
Wojciech Bogus
E-mail: wbogus@schorg.pl
Tel. +48 504115636 lub +48 42 683-08-43

Wartość
netto

Stawka
VAT (%)

n/d

Wartość
VAT

Wartość
brutto

Skład komisji przetargowej powołanej przez Zarząd Spółki:
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.

