DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Data ogłoszenia: 17 października 2012
w związku z realizacją projektu w ramach Działania 4.3. Kredyt technologiczny Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pn.
„Wdrożenie własnej nowej technologii produkcji granulatu i dry-blendu z bezodpadowego
recyklingu PVC”
realizowanego przez AAGLOB Spółka Akcyjna ogłasza się nabór ofert na DOSTAWĘ
URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD LINII RECYKLINGOWEJ – CZĘŚĆ PVC MIĘKKIE
I CZĘŚĆ PVC TWARDE (ETAP II).
1. Zamawiający:
AAGLOB Spółka Akcyjna
Ul. Popiełuszki 84, 38-400 Krosno
REGON: 180398431
NIP 684-25-54-989
KRS: 0000326460
Data rejestracji: 24.03.2009
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
2. Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia:
Osoba do kontaktu: Prezes Zarządu Andrzej Frydrych
tel.: 0048 – 13 43 264 34
adres: ul. Popiełuszki 84, 38-400 Krosno
e – mail: afrydrych@aaglob.com
3. Opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie wchodzące w skład linii recyklingowa do części PVC miękkiego oraz do
części PVC twardego.
Pełna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiająca szczegółową
charakterystykę przedmiotu zamówienia dostępna jest w siedzibie Firmy. Prosimy o
kontakt w celu jej udostępnienia drogą elektroniczną, pocztową lub poprzez odbiór
osobisty.
4. Termin dostawy:

Linia recyklingowa część PVC miękkie – do 31.03.2013 r.
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Linia recyklingowa część PVC twarde – do 31.03.2013 r.
5. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – 100%
Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego
wzoru:
P= Cmin/Cx * 100%
P - ilość punktów
Cmin - najniższa cena spośród analizowanych ofert
Cx - cena analizowanej oferty
6. Miejsce i termin składania ofert:
a) Adres: Ul. Popiełuszki 84, 38-400 Krosno
b) Termin: do 31 październik 2012 r.
c) Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres siedziby
spółki „AAGLOB Spółka Akcyjna, ul. Popiełuszki 84, 38-400 Krosno”. Oferta powinna zostać
umieszczona w zamkniętej kopercie, na której będą znajdować się dane adresowe oferenta,
zleceniodawcy oraz adnotacja: „Konkurs ofert na dostawę Urządzeń wchodzących w skład
linii recyklingowej – część PVC miękkie i część PVC twarde (ETAP II). Nie otwierać przed
dniem 31 październik 2012 r., godz. 12.00.”
7. Pozostałe informacje:
a) Oferty należy składać na dostawę wszystkich w/w sprzętów i materiałów
b) Oferty muszą zawierać:
- nazwę oferenta
- adres lub siedzibę oferenta
- datę sporządzenia, podpis i pieczęć
- cenę całkowitą brutto oraz netto oraz ceny brutto i netto poszczególnych sprzętów/materiałów
- termin ważności oferty
- warunki i termin płatności
d) Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych
e) Nie dopuszcza się składania ofert warunkowych i wariantowych
f) Wszelkie koszty związane z udziałem Oferenta w niniejszym postępowaniu ponosi Oferent.
g) Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty w oparciu
o punkt 5 niniejszego ogłoszenia – Kryteria oceny ofert, z zachowaniem zasad jawności,
przejrzystości i uczciwej konkurencji.
Z poważaniem
Zarząd AAGLOB

