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

NlP: 77100090,14

REGON: 590031006

Wzrost konkurencyjnoś ci firmy Biof!uid poprzezwdrozenie
i n nowacj i tech nolog ic znei w zakresie konfekcjonowan ia
herbat, skutkujące poszerzeniem ofeńy o unikalną gamę
produktową
l l oSl PHloRYTEToWEJ
REG loNALN EGo PRoGRAM U
OPERACYJNEGO WOJEWODZTW AŁODZK| EGO NA LATA 2OO7 - 2013: GOSPODARKA
lNNoWAcyJNoSc eRZEDslĘBloRczoś c, DZI AŁANlE 3.2: poDNoSZENlE lNNoWAcyJNoś cl l
KoN KU RENcy.l ruoś cleRZEDSl ĘBloRSTw, DoFl NANSowAN E zr ś nooxow
EURopEJSKlEGo FUNDUSzU RozwoJU REGloNALNEGo l BUDzrru pnŃsrwR.

PROJ EKT REAL| ZOWANY W RAMAoH
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Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofeńowego

Maszyna pakująca susze owocowe w piramidalne opakowania

Aby oferta został a dopuszczona do oceny punktowej, oferowane
'najmniej
50
urządzenie musi charakteryzowac się wydajnoś cią co
sztuk/ min. Musi pakować susz w piramidalne saszetki nylonowe lub
biodegradalne

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ł ódzkiego
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Prosimy o przedstawienie
ceny oferty w postaci tabeli:
Lp

Przedmiot zamJwienia
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(Maksymalna liczba punktów
mozliwych do uzyskania
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Stosunek ceny w otercieŻ nąruzszą
ceną do ceny badanej oferty

Stosunekma@
maszyny w badanej ofercie do
maksymalnej wydajnoś ci ńaszyny
w
ofercie z nĄwyż szą wydajnoś cĘ
mnozony przez 40

Termin realizacji zamówienia: grudzień
2011
ostateczny termin skł adania ofeń:

25,a2.2011 godzina 10.00
Minimalny okres związania ofeńą:
30 dni
oferty wrazze szczegół ową specyfikacją
należ y skł adać osobiś cie lub listownie
na
adres:
F'undusze Europejskie dla rozwoju
regionu ł ódzkiego
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PPH Biofluid Spół ka Jawna
Z. Piasecki, W. Piasecki, W. Bargieł owski
ul. Dworska 33, Górki Mał e
50-080 Tuszyn

Ofeńy skł adane listownie lub osobiś cieprosimy umieś cićw dwóch zaklejonych
kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie ,,Otworzyć dnia 25.02.2o'l'l."
Data i miejsce otwarcia ofert: 25,02,2011 godzina 11.0O, 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:0426144058, Email:marketing@biof luid.com, pl

W

przypadku podania wańoś ci ofeń

w walucie obcej, wańoś ózamowienia

będzie

przeliczana na zł otowkiwedł ug ś redniegokursu NBp z dnia otwarcia ofert,

Poprzez zł oż enieofeńy Oferent wyraż a zgodę na podanie do wiadomoś ci pozostał ych
Oferentów szczegół ów ofeńy. Oferent ma prawo nie wyrazic zgody na podanie do
wiadomoś ci szczegół ow technicznych przedmiotu zamówienia.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do
uniewaznienia postępowania bez podani a wzyczyny,

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ł ódzkiego

