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Zapytanie o ofeĘ

sTYRoPMlN sPlŁ-KA z oGRANtczoNĄ oDPoWtEDzlÁĹNoŚc lĄ zaprasza do
składania ofert na

Zakup oprogramowania laboratoryjnego do badań izolacyjności wyrobów EPS/EPS-T oraz
na zakup oprogramowania do badań wýzymałościowych wyrobów EPS/EPS_T

W związku z realizacją projektu,,opracowanie innowacyj nych produktów izolacyjnych

dla budownictwa energooszczędnego'' współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, oś priorytetowa lWykorzystanie działalnoŚci badawczo rozwojowej w
gospodarce, Działa n ie 1 .2 Działalność badawczo_ľozwojowa przedsiębiorstw

Numeľ pľojektu PRPMA.0 1 .02.00-14-5636l 16

Dane zamawiaiacego
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Wvmaqania dotvczace ofeľentów

Zgodnie z wymaganiami działania 1.2 . RPOWM , oferentami nie mogą byr
przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo bądŹ osobowo ze Styropmin Sp.z o.o.

Krvteria ocenv ofertv:

Gena : ĺ00 % - maksimum ĺ00pkt

W ramach tego kryterium pod uwagę będzie brana cena netto za

oprog ramowan ie wskazana przez Oferenta.

Punktacja: od 1- 100 pkt
wg wzoru:

Pkc = ( najniższa ofeľowana cena spośród wszystkich oferentőw t
cena badanej ofefi)x 100
gdzie Pkc _ to ilość punktów w kryterium cena
Maksymalna ilośé punktów, jaką oferta może uzyskaó w wyniku
ocony wynosi ĺ00.

Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie
przezzarząd Spółki Sýropmin .

Zamówienie zostanie udzielone ofeľentowi, który otrzyma najułyższą

liczbę punktów.

Terfnin realizacii: do 30.06.2017 roku

Firma Styropmin sp. z o.o. informuje, że zastrzega sobie możliwośó:

o pľoWädzenia dalszych rokowań z wybranymi ofeľentami

o zmian umowy zawartej w wyniku pr:zeprowadzonego postępowania o
udzielen ie za pytan ia ofertowego poplzez wprowadzen ie zamówień

dodatkowych , zamówień uzupďniających z wykonawcą zamiennych,

o
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koľekt i rozľrriązań logistycznych - najlepszych z punktu widzenia

lnwegtoľa w tľakcie realizacji inwestycji.

Termin składania ofert:

o Do 21.04.2017

o ofertY proszę składaó w formie pisemnej, osobiście w siedzibie firmy lub

elektronicznej na adres

Styľopmin sp.z o.o.

Ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71

05-300 Mińgk illazowiecki

mail: biuro@lshpl.com
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na:

Załącznik nr í

Formulaz do zapytania ofertowego

miejsce, dnia

l nformacje doýczące oferenta

Oferta

Po zapoznaniu się z tľeścią Zapytania ofertowego z dnia
1) Zakup opľogramowania laboratoryjnogo do badań izolacyjności wyrobów
EPS/EPS.T
2| 7akup opľogramowania do badań wytľzymałościowych wyrobów EPS/EPS-T

W ramach reallzowanego pÍzez spćŕkę Styropmin projektu ,,opracowanie
innowacyjnych produktlw izolacyjnych dla budownictwa energooszczędnego''
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego reallzowanego w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Iata 2014-2020, oś priorytetowa l
Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2
numer projektu RPMA.O1 .02.00-1 4-5636/1 6

składamy następującą ofertę :

Oferta cenowa

oferowana pÍnez nas cena na zakup opľogramowania laboratoryjnego do
badań izolacyjności wyrobów EPS/EPS-T oÍez zakup opľogramowania do
badań wytnymałościowych wyľobów EPS/EPS-T

wynosr zł netto

Termin realizacii badania (opisl



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Wspaľcie meľvtorvczno i techniczne (opis)

oferta Ważna do

1 ()azowĺz€. Unia Europejska
EuľopeJskl Fundusz

Rozwoju Reglonalnego

r.
Do formula'za dołączono załącznik nr 1 stanowiący integralną częśó dokumentu
zawieĘącą szczegďowy zakres Wyceny

oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych iosobowych z
przedsiębiorstwem Styropmin Sp. z o.o.

Podois:


