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Gorki Mał e, dnia 15,02.2011

PPH Biofluid Społ ka Jawna
Z. Piasecki, W. Piasecki, W, Bargieł owski
ul, Dworska 33, Gorki Mał e
50-080 Tuszyn

NlP: 7710009014

REGON: 590031006

Wzrost konkurencyjnoś ci firmy Biofluid poprzez wdroż enie
innowacji technologicznei w zakresie konfekcjonowania
herbat, skutkujące poszerzeniem ofeńy o unikalną gamę
produktową
PRoJEKT REAL| ZoWANY W RAMACH l oSl PRloRYTEToWEJ REG loNALN EGo PFł OGRAMU
opERAcyJNEGo WoJEWODzTw AŁoDZKlEGO NA LATA 2OO7 - 2013: GOSPODARKA
lNNoWAcyJNoSc eRZEDSlĘBloRczoś c, DZI AŁANlE 3.2: poDNoSZENlE lNNoWACy.lNoś ct
KoN Ku RENcv.lNosć l pRzEDsl ĘBloRSTw. DoFlNANSowAN E zr ś Roorow
EURopEJSKlEGo FUNDUSZU RoZwoJU REGloNALNEGo l BUDzrru pRŃsrwR.
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Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofeńowego

Follarka

Aby ofeńa został a dopuszczona do oceny punktowej, oferowane
urządzenie musi charakteryzowac się wydajnoś cią co najmniej 50 /
min

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu lódzkiego
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Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:
przedmiot zamówienia

Lp

Jednostka

lloś c

miary

Cena
jednostkowa

wańoś ć netto

Stawka

VAT

netto

eń\

n/ d

n/ d

Wańoś c
VAT

Wańoś ó
brutto

1

2

Razem

n/ d

n/ d

n/ d

oPls KRYTERI oW, KToRYM! FI RMA BĘDZI E slĘ KI ERoWAŁA PRZY WYBoRZE oFERw
ORAZ ZNACZEN| E TYCH KRYTEHI OW
(Maksymalna liczba punktów mozliwych do uzyskania

Rodzaj Kryterium

Lp.

Punktacja

-

100

Sposób oceny

1

Cena

OdOdo60

Stosunek ceny w ofercie z najniż szą
ceną do ceny badanej oferty
mnozony przez 6O

2

Wydajnoś ć

OdOdo30

Stosunek maksymalnej wydajnoś ci
maszyny w badanej ofercie do
maksymalnej wydajnoś ci maszyny w
ofercie z nĄwyż szą wydajnoś cią
mnozony przez30

3

Mozliwoś c ustawienia
wielkoś ci opakowania

Od 0 do 10

Jest / nie ma

-

0 lub 10 punktów

Termin realizacii zamówienia: wrzesień 2011
Ostateczny termin skł adania ofeń: 25.02,2011 godzina 10.00
Minimalny okres związania ofeńą: 30 dni
Oferty wrazze szczegół ową specyfikacją należ y skł adać osobiś cie lub listownie na
adres:
PPH Biofluid Spół ka Jawna
Z. Piasecki, W. Piasecki, W. Bargieł owski
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu lódzkiego
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ul. Dworska 33, Górki Mał e
50-0B0 Tuszyn

OfeńY skł adane listownie lub osobiś cieprosimy umieś cić w dwóch zaklejonych
kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie ,,Otworzyc dnia 25.02 .2011''
Data i miejsce otwarcia ofert: 25.02.2a11 godzina 11.00, siedziba firmy ppH Biofluid Spół ka
Jawna, ul. Dworska 33, Górki Mał e, 50-080 Tuszyn

osoba do kontaktu

W

ramach zamówienia: Wojciech Piasecki,Tel:426144058,

mail: marketing@biofluid.com.
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PrzYPadku podania wartoŚci ofeń

w walucie obcej, wartoś ózamówienia

przeliczana na zł otowkiwedł ug ś redniego kursu NBp z dnia otwarcia ofeń.

będzie

PoPrzez zł oŻ enie
9| "rtv Oferent wyraż a zgodę na podanie do wiadomoś ci pozostał ych
Oferentów szczegół ow ofeńy. Oferent ma piawo nie wyrazic zgody na podanie do
wiadomoś ci szczegoł ów technicznych przedmiotu zamówienia.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do
iewazn ien ia postępowan ia bez podan a przy czyny
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Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ł ódzkiego

