ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Wnioskodawcy
DEA Metalltechnik Sp. z o.o.
Borzym 53; 74-100 Gryfino
Tel. 91 416 17 00
e-mail: biuro@dea-metalltechnik.com
NIP 8581850016 Regon 321298749
TYTUŁ PROJEKTU:
" Zakup maszyn i urządzeń dla firmy Dea Metalltechnik Sp. z o.o. z miejscowości Borzym
k/Gryfina w celu wprowadzenia innowacyjnych usług w zakresie obróbki metali: od wyginania
rur, profili i kształtowników, spawania elementów, obróbki blach i powierzchni po konstrukcje
przestrzenne, maszyny, urządzenia oraz elementy specjalne.”
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji
oraz inteligentnych specjalizacji
2. Opis przedmiotu zamówienia:
KOD 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
Oryginalny numer KOD 42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
Zakup, dostawa i uruchomienie przecinarki plazmowej do cięcia metalu ze sterowaniem CNC
oraz agregatem plazmowym i systemem wentylacji z oprogramowaniem CAD/CAM Plus.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
Nie dotyczy.
4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Wysoka jakość obróbki plus cena – 100 %
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
100 % - Wysoka jakość obróbki plus cena.
6 . Termin składania ofert:
od ogłoszenia postępowania tj. od 18 kwietnia 2016 roku do 25 kwietnia 2016 roku do
godziny 16:00.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

W postępowaniu nie mogą brać udziału kapitałowo lub osobowo oferty powiązane z firmą
DEA Metalltechnik Sp. z o.o.
8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy.
Zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania umowa może być zmieniona wyłącznie
za porozumieniem stron zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz Prawem o zamówieniach
publicznych.
9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli
dotyczy)
Kosztorys ofertowy.
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach licząc od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Borzym 53; 74-100 Gryfino. Nie później niż
do dnia 25 kwietnia 2016 godz. 16:00. Będzie obowiązywała data wpływu oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2016 o godz. 8:00 w siedzibie firmy DEA
Metalltechnik Sp. z o.o. w Borzym 53, 74-100 Gryfino.

