DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Nowy Kawęczyn, 27.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
w związku z realizacją projektu pt.
Wdrożenie produkcji ekologicznych nośników informacji z grawitacyjnym mechanizmem
rozkładającym
realizowanego przez UDS Sp. z o.o., ogłasza się nabór ofert na zakup:
przekrawacza – szt. 1
Zamawiający:
UDS Sp. z o.o.
Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia:
osoba do kontaktu: Daniel Dzbański / Piotr Bielawski
e-mail: d.dzbanski@uds.com.pl / p.bielawski@uds.com.pl
adres: Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
Opis przedmiotu dostawy:
Przekrawacz – szt. 1
wymagane parametry techniczne:
• - maksymalna długość cięcia arkusza 1650 mm

•
•
•
•
•
•
•

- minimalna długość cięcia arkusza 400 mm
- maksymalna szerokość ciętej roli 1700 mm
- maksymalna średnica roli papieru 1800 mm
- minimalna średnica roli papieru 600 mm
- przekrawacz przystosowany do cięcia na raz dwóch roli papieru
- przekrawacz musi posiadać podwójny nóż (double knife)
- minimalny zakres gramaturowy przekrawanych materiałów
od 80 g/m2 do 500 g/m2

złożenie oferty oznacza potwierdzenie, że oferowane urządzenie spełnia wskazane lub
równoważne parametry techniczne.
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Termin wykonania:
Przekrawacz do papieru powinien zostać dostarczony i zamontowana do 31.09.2015.
kryteria oceny:
najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium: CENA NETTO.
liczba punktów w ramach kryterium CENA NETTO – zostanie obliczona wg wzoru:
(cena netto w ofercie najtańszej/cena netto w ofercie badanej) * 100 = liczba punktów
łącznie oferent może uzyskać 100 punktów.
W oparciu o ustalone kryteria z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej
konkurencji, bezstronności i obiektywności oraz efektywności Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria
i podpisze umowę z wybranym oferentem.
W przypadku braku podania terminu ważności oferent jest związany złożoną ofertą przez okres
co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone również w siedzibie Zamawiającego.
Oferta musi zawierać:
 nazwę oferenta;
 wartość oferty (netto, PLN, w przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie
przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty);
 termin realizacji (w przypadku braku podania terminu realizacji zostanie przyjęte,
że oferent akceptuje termin wykonania określony w zapytaniu ofertowym).
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać drogą elektroniczną na adres d.dzbanski@uds.com.pl /
p.bielawski@uds.com.pl
osobiście w siedzibie UDS Sp. z o.o. w Nowym Kawęczynie 32A, 96-115 Nowy Kawęczyn
lub drogą pocztową, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
(tj. do 12.05.2015 włącznie).
Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na adres e-mail
d.dzbanski@uds.com.pl / p.bielawski@uds.com.pl.
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