ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

PHU PROSPER Zbigniew Barlik
5540155447
Wilcze, ul. Szosa Gdańska 34-36 86-031
Osielsko
1/FWI-C19/2020/730

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletu urządzeń do malowania
proszkowego.
Wymagany skład kompletu:
 Kabina proszkowa
- wymiar roboczy 2800x2240x920
- wymiar zewnętrzny 2870x2545x1655
- moc wentylatora 2,2 KW
-ilość filtrów: 3 sztuki
 Myjka ciśnieniowa
- wymiar roboczy 3000x1500x1500
-moc pompy 5KW +grzanie 380V-420V
-ciśnienie mycia chemią 20 bar
-ciśnienie spłukiwania 160 -200 bar
-grzanie chemii grzałka elektryczna 3 KW
-temperatura robocza 40-60 stopni Celsjusza
-pojemność zbiornika 200 litrów
 Aplikator farby proszkowej
- 220-240 V 50-60 Hz
-pobór proszku do 500 g/min
-pobór powietrza do 200 l/min 6bar
-ilość powietrza/para wodna mniej niż 1.3g/nm3
-ilość powietrza/olej mniej niż 0.1mg/nm3




Dane pistoletu
-napięcie wyjściowe 100 kV-max. prąd wyjściowy 100 μA
-waga pistoletu do 500g
-długość węża min. 5m
-polaryzacja ujemna
-regulacja proszku w rękojeści
Piec elektryczny z wymuszonym obiegiem powietrza
- wymiary robocze 1200x1800x3200
-wymiary zew. 1720x2610x3500
-zasilanie elektryczne 30 kW 380-400 V

-drzwi dwuskrzydłowe
-temp. Max. 230 stopni Celsjusza
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Oferenci spełniają warunki:
 Posiadają widzę oraz doświadczenie do wykonania określonej działalności.
 Dysponują zapleczem organizacyjno-ekonomicznym do wykonania zlecenia.
 Udzielą min. roczną gwarancję na przedmiot zamówienia
 Przeprowadzą szkolenie z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia
 Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie złożyli
prawidłowo wypełnionej oferty zgodnie z załączonym formularzem lub też złożyli
ofertę po wyznaczonym terminie, podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu.
3. Kryteria oceny oferty
Wymagania:
KRYTERIUM CENA NETTO: Cenę oferty należy podać w walucie PLN. Cena
winna obejmować transport i ubezpieczenie transportu.

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty
Cena: 100%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Oferent z najniższą ceną netto otrzyma 100 punktów.

6. Termin składania ofert
Oferta powinna zostać złożona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy składać w formie elektronicznej na adres mail biuro@prospermetal.pl.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Ofertę można również
składać osobiście lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej przy czym
za termin wpływu oferty uznaje się datę i godzinę wpływu na adres Zamawiającego tj. PHU
PROSPER Zbigniew Barlik Wilcze, Szosa Gdańska 34-36, 86-031 Osielsko
8. Termin realizacji umowy

15 tygodni od dnia podpisania umowy
9. Kontakt w sprawie składania ofert

Zbigniew Barlik, biuro@prospermetal.pl; telefon 602 512 701

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający
je przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany
takiej umowy
Brak
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość
przewiduje
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych

