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STYROPMIN Sp. z o.o.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
05_300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-001-08-55

tel. (2s) 759 32 24

fax (25) 759 32 25

Mińsk Mazowieckl, 15.09.2016

Zapytanie o ofertę

W zwlqzku z realizocjq projektu , Wdroźenle lnnowacylneJ technologt| SYSTEM sTABtltz]lclt t sKRlcENtA
PROCESU PRODUKCII WYROBIW TERMOIZOLACYJNYCH EPs z 1ĺ/WRaRZYSTANIEM ENEnGil oDzvsKANEI do
produkcfi sýroplanu dlo budownĺctwo energooszczędnego", nr. Potu.og.o2.o240-o1g8/r6 wspólfinonsowonego
przez Unĺę Europejskq ze środków EuropeJskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowonego w ramach
Programu operacyjnego lnteligentny Rozwój , oś priorytetowo ttl Wsporcie innowacJi w przedsiębiorstwdch,
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników proc B+R, Poddziałąnie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne ,

sTYRoPMtN sPlŁKA z oGRANtCzoNĄoDPoWIEDztALNoŚctĄ laprasza do skłodanio ofert na:

o ZaKuF SPIENIARKI CYKLICZNEJ

termin reallzacji wlz'esleń 2017

Skrócony opis proiektu

Celem projektu jest wdrożenie w Styropmin Sp' z o.o. autorskiej, innowacyjnej technoIogii
spieniania i formowania polisýrenu (sýropianu) opartej o unikatowy proces produkcyjny
opracowany przez dział badawczo-rozwojowy pruedsięblorstwa. Wdrożenie technologii pozwoIi
na Wprowadzenie do produkcji znacząco ulepszonego produktu - styropianu o unikatowych
właściwościach technicznych i użýkownych W stosunku do produktów dostępnych na rynku
w Polsce i Europie.

Dane zamawiaiaceqo:
STYROPMIN Sp. z o.o.

ul. Gen. K, Sosnkowsklego 71
05-300 Mlńsk Mazowlecki

NlP: 822.00í.08.55
tel. (25) 7őg 3224
fax (25) 759 3225
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Opis przedmiotu zapytania
Spieniarka cykliczna do wstępnego spieniania granulatu EPS

Wydajność przy spienianiu l stopień w zaleŻności od gęstości spieniania nie mniejsza njŻ:
129111100-1300 kg/h
159111500-1700 kg/h
189/l 1800-2000 kg/h
259112600-2800 kg/h
Użytkowa objętość komory spieniania 3,2 m3
Gwarantowana tolerancja gęstości spieniania poniżej +l- 1o/o
Prostokątny kształt śluzy Wysypu granulatu z komory spieniania do suszarni

W skład zamówienia wchodzi kompletne urządzenie z suszamią fluidalną , ważeniem granulatu
każdorazowo po wyładunku ze spieniarki, oraz inżektorem do transportu pneumatycznego
granulek.

Wymaoania dotyczace oferentów

Zgodnie z Wymaganiami działania 3.2.2. PolR, Kredyt na innowacje technologlczne
oferentami nle mogą być pzedsiębiorstwa powiązane kapitałowo bądŹ osobowo ze
Styropmin Sp.z o.o.
Wymagana jest zdolność techniczna i organizacyjna do wykonania zamówienla.

Kryleria ocenv ofertv:

Cena :50 o/o - makslmum 50pkt

o

o

a

W ramach tego kryterium pod uwagę będzie brana cena netto za maszynę wÍaz z
kompletem urządzeń zawartych W zapytaniu, transpońem, montażem
u ruchomien iem I szkoleniem personel u wskazana przez Oferenta.

Punktacja: od 1- 50 pkt

wg w:zoru:

Pkc = ( najniższa oferowana cena spośród wszystkich oferentów / cena
badaneJoferty)x50

gdzle Pkc - to ilość punktów w kryterlum cena

Maksymalna ilość punktów, Jaką oferta może uzyskać w wyniku
wynosi 50.
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Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacja zawartych w ofercie przez
komisję powołaną przezzarząd Spółki Styropmin W celu oceny ofert.

o okľes gwarancjii 3oo/o - maksimum 30 punktów

Maksymalna |lość punktóW, jaką oferta może uzyskaó w wyniku oceny wynosl 30.

Punktacja:

10 pkt 1 rokgwarancji

20 pkt Z)ata gwarancji

30 pkt 3 lata gwarancji

Punktacja zostanie przyznana na podstawie informaĄi zawartych w ofercie przez
komisję powďaną przezzarząd Spółkĺ Styropmin W celu oceny ofert.

o Zużycle pary wodnej: 20o/o - maksimum 20 punktów

Punktacja:

5 pkt poniżej 0'5 kg/kg EPS

10 pkt poniżej 0'4 kg/kg EPS

15 pkt poniżej 0'3 kg/kg EPS

20 pkt poniżej O'2kg/kg EPS

Maksymalna i|ośé punktów, jaką oferta może uzyskaó w wyniku oceny wynosi 20
punktów.

Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie przez komisję
powołaną przezzarząd Spółk| Styropmin w celu oceny ofert.

Zamówienie zostanie udzielone ofeľentowi' który otrzyma najwyższą liczbę
punktów.

Flrma Styropmin Sp. z o.o. informuJe, że zastrzega sobie możliwość:

o pľoWädzenia dalszych rokowań z rłrybranymi ofeľentami

o zmian umovvy zawańej w wyniku pzeprowadzonego postępowania o
zapytania ofertowego poprzez wprowadzenie zamówień dodatkowych ,

uzupełniających z wykonawcą zamiennych, korekt i rozwiązań
najlepszych z punktu widzenia lnwestora w trakcie realizacji inwestycji.
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Wýdłużenla termlnów wykonania zamówienia w trakcle realizacii proJektu,

zawartych w umowie z uÍykonawcą

U nieważn ien ia postępowan ia bez podan ia pÍ:Zyczyn

Termin ważności ofertv 31.12.2016

Termin składania ofert:
o Do 29.09.20í6

o oferty proszę składać w formie pisemnej, lub elektronicznej na formularzu dołączonym do
zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu
na adres:

Styropmin Sp. z o.o.

Ul. Gen. K. Sosnkowskiego 7í
05-300 Mińsk Mazowiecki

mail: biuro@lshpl.com

Zapytanie ofertowe zostało upubllcznione na stronie Zamawiającego:

http ://rnľw.styropm in. pl/

a

a

Postanowienia końcowe lnwestora:

Styropmin Sp. z o.o. zapewnia, że wszyscy oferenci mają taki sam dostęp do
informacJi dotyczących zamówienia na Zakup sPlENlARKl cYKLlczNEJ i żaden
wykonawca nie jest uprzywile|owany względem pozostałych, a postępowanie
przgprowadzone jest w sposób transparentny.

e._
sľncnMNl-nf,

i ,: ,: :,. l:;:. 
'
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Załącznik nr 1

Foľmularz do zapytania ofertowego

miejsce, dnia

l nformacje dotyczące oferenta

ofeľta
Po zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego z dnia 15.09.2016 na Zakup spieniarki

cykllcznel

w ramach realizowanego przez spółkę Styropmin projektu ,, Wdrożenle innowacyjneJ

technotosil sysrEir sTABtLtzAcJt I sKRlcENtA PRocEsu PRaDITKCJI WYROBIW
TERMOIZOLACYJNYCH EPS Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ODZYSI<ANEJ do

produkcJt styroplanu dla budownictwa energooszczędna9o', nr. PolR.03.02.02-00-

0198/16 wsplłfinansowanego pzez Unię Europeiską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego lnteligentny

Rozwój , oś priorytetowa lll Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2

Wsparcie wdrożeń wyniklw prac B+R, Poddziałanie 3.2,2 Kredý na innowacje

technologiczne,

(
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składamy następującą ofertę :
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Oferta cenowa

1. oferowana przez nas cena za dostawę spieniarki cykllcznej

wynosi zł netto

oferta Ważna do 31 .12.2016 r.

Do formularza dołączono załącznik nr 1 stanowiący integralną częŚć dokumentu zawieĘącą
szczegółowy zakres Wyceny

Warunki owarancvine

Opis

Zużvcie paru wodnei

Opis

oświadczam, Że nie posiadam powiązań kapitałowych i osobowych z przedsiębiorstwem
Styropmin Sp. z o.o.

Podpis:
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