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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 poprzezwdroż enie
innowacji techno!ogicznei w zakresie konfekcjonowania
herbat, skutkujące poszerzeniem ofeńy o unlkalną gamę
produktową
PRoJ EKT REAL| ZoWANY W RAMACH l l oSl PRloRYTEToWEJ REG loNALN EGo PRoGRAM U
OPERACYJNEGO WOJEWODZrW AŁODZK| EGO NA LATA 2OO7 - 2013: GOSPODARKA
lNNowAcyllloś c pRzEDSlĘBloRczoś c, DzlAŁANlE 3.2: poDNoSzENlE lNNowAcy.lruoś ct
KoN KU RENcyJ Noś clpRzEDSl ĘBloRsTW, DoFl NANSowAN E zE ś RoDKow
EURoPEJSKlEGo FUNDUSZU RoZWoJU REGloNALNEGo l BUDzrru pnŃsrwR.
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Zamowienie udzielane będzie w trybie postępowania ofeńowego

Komplet stelaż y magazynowych
lloś ćstelaż y

-

150 szt.

Wymiary gabarytowe stelaż y:

.
.
.

szerokoś ć :
gł ębokoś ć:

1200 mm

wysokoś ć:

1570 mm

] .200 mm

Obliczeniowa tadownoś ć stelaż y - 700 kg

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ł ódzkiego
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Data i miejsce otwarcia ofert: 25.02.2011 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:0426144058 Emai. marketing @biofł uid,com. pl
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PrzyPadku podania wartoś ci ofeń

w walucie obcej, wańoś ózamowienia

przeliczana na zł otówki wedł ug ś redniegokursu NBp z dnia otwarcia ofeń.

będzie

PoPrzez zł oż enieoferty Oferent wyraż a zgodę na podanie do wiadomoś ci pozostał ych
Oferentów szczegół ów ofeńy. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do
wiadomoś ci szczegół ow technicznych przedmiotu zamówienia.
Beneficjent zasI rzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do
uniewaznienia postępowania bez podani a przyczyny.
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Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postacitabeli:
przedmiot zamówienia

Lp

Jednostka

lloś ć

miary

Cena
jednostkowa

wartoś cnetto

Stawka

VAT

netto

(0/ n\

n/ d

n/ d

Wańoś c
VAT

Wartoś ć
brutto

1

2

Razem

n/ d

n/ d

n/ d

oPls KRYTERI oW, KToRYM! FI RMA BĘDZ| E slĘ K| ERoWAŁA PRZY vVYBoRzE oFERry
ORAZ ZNACZENI E TYCH KRYTER| OW
(Maksymalna liczba punktów mozliwych do uzyskania

Rodzaj Kryterium

Lp.
1

Cena

-

100

Punktacja
Od 0 do 100

Sposób oceny
Stosunek ceny w ofercie z najniż szą
ceną do ceny badanej oferty
mnozony przez 100

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 12.2011
Ostateczny termin skł adania ofert: 25.02,2011 godzina 10.0O
Minimalny okres związania ofeńą: 30 dni
Oferty wraz ze szczegół ową specyfikacją należ y skł adać osobiś cie tub listownie na
adres:
PPH Biofluid Spół ka Jawna
Z. Piasecki, W. Piasecki, W. Bargieł owski
ul. Dworska 33, Górki Mał e
50-0B0 Tuszyn

Ofeńy skł adane | istownie lub osobiś cie prosimy umieś cić w dwóch zaklejonych

kopeńach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie ,,otttvorzyć dnia 25.o2.2011.'
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ł ódzkiego

