30.06.2014 r., Kraków.

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu pn. „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Multifol poprzez inwestycje w
innowacyjne technologie laminowania oraz wykonywania matryc sitodrukowych”
o nr MRPO.02.01.01-12-0067/13 realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

ZAMAWIAJĄCY:
Multifol Janusz Kuzioła Spółka Jawna
Tadeusza Ślwiaka 28
30-797 Kraków
Poland
Tel.: + 48 608 289 470
E-mail: jakub.kuziola@multifol.com.pl
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
Urządzenie do Automatycznego dwustronnego nanoszenia emulsji.
Dedykowana pod max zewnętrzne wymiary ram W 1300 x H 1170 mm.
Wyposażona w:
 panel obsługi
 Załadunek ram od frontu.
 Automatyczne czyszczenie krawędzi nanoszenia rynienek
 Programowanie programów nanoszenia emulsji.
 Kontrola i ustawianie wszystkich parametrów nanoszenia emulsji.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:






pełną nazwę oferenta;
adres lub siedzibę oferenta;
informacje techniczne;
cenę całkowitą netto i brutto;
datę sporządzenia i termin ważności oferty;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie zawierających
ww. informacji oraz ofert nie spełniających minimalnych parametrów
technicznych.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście/pocztą na adres
siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
janusz.kuziola@multifol.com.pl. Termin składania ofert upływa w dniu
10.08.2014 o godzinie 24.00 Decyduje data dostarczenia oferty pod wskazany
powyżej adres siedziby firmy lub adres e-mail.
KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Oferty które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz
Oferty, które spełniają warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w
oparciu
o następujące kryteria:
1.cena
2.dostępność serwisu
3.gabaryty
4.wyposażenie

-70%
-10%
-10%
-10%

ad1. Kryterium ceny : oferta o najniższej cenie otrzymuje 50 punktów, następna
45 punktów aż do najdroższej co 5 punktów
ad2. Kryterium dostępność serwisu: oferta najlepsza otrzymuje 10 punktów ,
następna 8 itd.

Oceniamy czas reakcji serwisu, możliwość diagnozy przez internet i kosztu 1
roboczogodziny
ad3.kryterium gabaryty: maszyna zajmująca najmniejszą powierzchnię i
wysokości otrzymuje 10 punktów, następna 2 mniej itd.
ad4.kryterium wyposażenia: maszyna o najlepszym wyposażeniu otrzymuje 10
punktów następna 8 punktów itd.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przyznania jednakowej liczby punktów przy
zbliżonych parametrach. Oferta , która zgromadzi najwięcej punktów wygrywa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania się z inwestycji.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie
przyjętego kryterium ze względu na to, iż dwie lub więcej ofert będzie posiadać
taką samą ocenę Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami.

Dodatkowych informacji udziela Pan
jakub.kuziola@multifol.com.pl)

Jakub Kuzioła (tel. +48 608 289 470 e-mail

