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Gorki Mał e, dnia 15.02.201 1

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

NlP: 771 0009014

REGON: 590031006

Wzrost konkurencyjnoś ci firmy Biofluid pop rzezwdrozenie
innowacji technologicznei w zakresie konfekcjonowania
herbat, skutkujące poszerzeniem ofeńy o unikalną gamę

produktową

PRoJEKT REALIZoWANY W RAMACH l l l oSl PR loRYTETOWEJ REG loNALN EGo PROGRAMU
OPE RACYJ N EGO WOJ EWOD ZTW A ŁODZK|  EGO NA LATA 2OO7 -20 1 3 :  GOS PODAR KA

lNNoWACYJNoSc PRZEDSlĘBloRcZoSc, DZ| AŁANlE 3.2: PoDNoSZENlE lNNoWAcY..lruoŚct t

KoN KU RENcvl ruoś cl eRZEDSl ĘBloRSTw. DoFl NANSowAN l E zE SRoDKoW
EURoPEJsKlEGo FUNDUSZU RoZWoJU REGloNALNEGo l BUDzrtu pRŃsrwR.

Zamowienie udzielane będzie w trybie postępowania ofeńowego

Taś mociąg

Aby oferta został a dopuszczona do oceny punktowej, oferowane
urządzenie m usi charakteryzowac się:

. prędkoscią co najmniej 600 kg /  h

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

Termin realizacii zamówienia:  wrzesień 201 1

Ostateczny termin skł adania ofert:  25,02.2a11 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

ul. Dworska 33, Górki Mał e

50-080 Tuszyn

Oferty skł adane listownie llb osobiś cie prosimy umieś cić  w dwóch zaklejonych

kopeńach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie ,,Otworzyć dnia 25.02.2011."

Lp przedmiot zamówienia Jednostka

miary

lloś c Cena
jednostkowa

netto

wartoś ó netto Stawka

VAT
(% )

Wańoś c

VAT
Wartoś c

brutto

1

2

Razem n/d n/d n/d n/d n/d

oPls KRYTERIoW, KToRYMI  FIRMA BĘDzlE slĘ KIERoWAŁA PRZY WYBoRZE oFERTY
ORAZ ZNACZEN| E TYCH KRYTERIOW

(Maksymalna liczba punktów mozliwych do uzyskania - 100

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny

1 Cena Od 0 do 100 Stosunek ceny w ofercie z nĄniż szą
ceną do ceny badanej oferty

mnozony przez 1OO
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Data i miejsce otwarcia ofert:  25.02,201"1 godzina 11.0O, siedziba firmy ppH Biof'luicl Spół ka
Jawna, ul. Dworska 33, Górki Mał e, 50-080 Tuszyn

Osoba do kontaktu w ra.mach zamówienia:Wojciech Piasecki, Tel0426144058, E-

mail :  marketing @biofluid.com, pl

W przypadku podania wańoś ci ofeń w walucie obcej, wańoś c zamówienia będzie
przeliczana na zł otowkiwedł ug ś redniego kursu NBP z dnia otwarcia ofeń,

Poprzez zł oż enie ofeńy Oferent wyraż a zgodę na podanie do wiadomoś ci pozostał ych
Oferentów szczegół ów ofeńy. Oferent ma prawo nie wyrazió zgody na podanie do
wiad omoś ci szczeg oł ów techn icznych przed m iotu zam ówien ia.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do
uniewaznienia postępowania bez podani a przyczyny.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ł ódzkiego


