ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

Nordpark Sp. z o.o.
874-17-24-296
Grzybno 66B, 87-327 Bobrowo
1/FWI-C19/2020/1264/UPG/728

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Prasa hydrauliczna do klejenia drewna
Parametry techniczne
Wymiary części klejącej:
- długość maks. 6000 mm
- wysokość max 1100 mm
- grubość maks. 150 mm
Liczba cylindrów ciśnieniowych - 18 sztuk
Skok cylindra ciśnieniowego 100 mm
Nacisk w cm powierzchni kleju - 10 kg
Liczba belek nośnych - 9 szt
Sterowanie wiązką pomocniczą - pneumatyczny
El. Moc - 5,5 kW / 380 V / 50 Hz

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Do udziału w postepowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy spełniają kryteria
oceny oferty

3. Kryteria oceny oferty
Podstawowym kryterium wyboru niniejszego zapytania jest Cena BRUTTO

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych

kryteriów oceny oferty
Cena Brutto – 100%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Sprzedawca, który zaproponuje najniższą cene brutto – 100%

6. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nordpark@nord-parkett.com

8. Termin realizacji umowy
do 30 dni od informacji o wygranym postępowaniu
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Henryk RONKIEWICZ - tel.693 047 111
e-mail: nordpark@nord-parkett.com
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z dostawcą m.in.
w zakresie terminu dostawy i płatności za obopólnym porozumieniem stron

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert wariantowych

