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Mińsk Mazowiecki data 13.03.2017 r

Zapytanie o ofertę

z
ze

W

związku
realizacją projektu ,,opracowanie innowacyjnych produktów
izolacyjnych dla budownictwa energooszczędnego'' wspďfinansowanego pzez Unię
Europejską
środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
realizowanego W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. ośpriorytetowa l Wykozystanie działalnoŚci
badawczo rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2

swRoPMlN sPlŁtG

z

oGRANlczoNĄ oDPoWlEDzlALNoŚcą zaprasza do
składania ofert na:
usługę leasingu aparatury badawczej (66114000_2 Usługi leasingu finansowego) W
postaci
Stanowisko do testlw wytrzymałościowychEPs/EPs T
Stanowisko do badania przewodności cieplnej materiałów izotacyjnych
Agregatu wtryskowego
Doposażenia agregatu wtryskowego W zakresie laminowania oraz produkcji
płyt W dwóch kolorach i dwlch gęstościach

o
o

.
r

Skróconv opis proiektu

Celem projektu jest opracowanie grupy innowacyjnych produktlw - styropianów
o zwiększonych parametrach izolacyjności, odporności na wilgol oraz akusýki a
także zwiększonej ognioodporności. Styropmin zakłada opracowanie w ramach
projektu 3 nowych grup produktów lzolacyjnych dla budownictwa o podwyższonych
parametrach uĄfikownych:

Projekt obejmuje badania pzemysłowe l eksperymentalne prace rozwojowe

realizowane pÍzez dział badawczo rozwojowy Sýropmin Sp. z o.o.
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Dane zamawiaiacego
STYROPIUIIN Sp. z o.o.
ul. Gen. K. Soenkowgkiego
05-300 Mińsk Mazowiecki

7í

NlP: 822-00í-08-55
tel. (25) 759 32 24
fax (25) 759 32 25

opis pŽedmiotu zapvtania
Leaslng aparatury badawczej (66114000_2 Usługi leasingu finansowego) W postaci
Stanowisko do testów wytrzymałościowychEPs/EPs T
Stanowisko do badania pzewodności cieplnej materiałów izolacyjnych
Agregatu wtryskowego
Doposażenia agregatu wtryskowego W zakresie laminowania oraz produkcji
płyt W dwóch kolorach i dwóch gęstościach

o
o

.
o

Wvmaoania dotvczace oferentów

o
o
o
o

Zgodnie z wymagan|ami działania 1.2 . RPOWM , oferentaml nie mogą byé
przedsiębioľstwa powiązane kapitałowo bądźosobowo ze Sýropmin Sp.z o.o.
oferent powinien posiadaó stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie
realizacji pľojektlw o podobnym zakresie oraz skali.
oferent może złoŻyć, tylko jedną ofertę w ramach zamówienia.
oferent ma możliwośóskładania ofert częściowych

Kryteria ocenv ofertv:
a

cena : í00 % - maksimum í00pkt

W ramach tego kryterium pod uwagę będzie brana cena netto za
USŁUGĘ leasingu wskazana pÍzezoferenta.
Punktacja: od 1- 100 pkt
wg wzoľu:
Pkc = ( nainiższa oferowana cena spośród wszystkich oferentów /
cena badanej oferty ) x í00
gdzie Pkc - to ilośćpunktów w kryterium cena
Maksymalna ilośépunktów, jaką ofeľta może uzyskaé w wyniku
oceny wynosi 100.
Punktacja zostanie pÍzyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie pÍzez
komlsję powďaną przezzarząd Sprłki Styropmin w celu oceny ofert.
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Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który otrzyma najwyższą ticzbę
punktów.
Firma Styľopmin sp. z o.o. informuje, Že zastrzega sobie możliwośé:

o
o

o

o

pľoWädzeniadalszych rokowań z wybranymi oferentami

zmian umowy zawartej w wyniku płzeprowadzonego postępowania
o udzielenie zapyhnia ofeľtowego poprzoz wprowadzenie zamówień
dodatkowych , zamówień uzupďniających z wykonawcą zamiennych,
korekt i rozľviązań logisýcznych najlepzych z punktu widzenia
lnwestora w trakcie realizacji inwestycji.

Wydłużenia Úerminów wykonania zamówienia

w

trakcie realizacji

projektu' zawartych w umowie z wykonawcą

Unieważnienia posĘpowania częściowolub
ptzyczyn

w całościbez

podania

Termin ważnościofertrĺ 30.04.201T r

Termin rcalizacii do 30.09'2018ľ
Termin składania ofeľt:

o
o

Do 23.03.2017 r
oferty proszę składać w formie pisemnej, lub elektronicznej na formulazu
dďączonym do zapytania ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego dokumentu
na adres:

SĘropmin sp. z o.o.
Ul. Gen' K. Sosnkowskiego
05-300 Mińsk ]tllazowiecki

mail: biuro@lshpl.com
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Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie Zamawiającego
http //wrĺĺvv.stvľo pm i n . p l/
:

Postanowienia końcowe lnweetora:
Styropmin Sp. z o.o. zapewnia, że wszyscy oferenci mają taki sam dostęp do
informacji dotyczących zamówionia na usługę leasingu aparatury badawczej

w postacl
Stanowisko do testów wytrzymałościowychEPs/EPs T

o
o

.
.

Stanowisko do badanla przewodności cieplnej materiałów lzolacyjnych
Agregatu wtryskowego

Doposażenia agregatu wtryskowego w zakresie laminowania oraz produkcji
płyt w dwóch kolorach i dwóch gęstościach

i

żaden rĺvykonawca nie jest upnywilejowany względem pozostałych,

a posĘpowanie pnepľowadzone jest w sposób transpaľentny.
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í
Foľmulałz do zapytania ofertowego
miejsce, dnia...

l

nformacje dotyczące oferenta

Oferta
Po zapoznaniu się z treściąZapytania ofertowego z dnia í3.03.20ĺ7na usługę
leasingu aparatury badawczej (66114000-2 Usługi leasingu finansowego) w postaci
Stanowisko do testów wytrzymałościowychEPs/EPs T
Stanowisko do badania przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych
o Agregatu wtryskowego
Doposażenia agregatu vutryskowego w zakresie laminowania orazprodukcji płyt w
dwóch kolorach idwóch gęstościach

o

r
o

w ramach realizowanego przez spółkę Styropmin projektu ,,opracowanie innowacyjnych
pľoduktów izolacyjnych dla budownictwa energooszczędnego'' współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionaInego
realizowanego W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, ośpriorytetowa l Wykorzystanie działalności
badawczo rozwojowej w gospodarce' Đziałanie 1.2
składamy następującą ofertę

:

Oferta cenowa

oferowana pnaez nas cena za usługę leasingu aparatury badawczej (66114ooo-2 Usfugi
leaslngu finansowego) w postaci
Stanowisko do testów wytrzymałościowychEPs/EPs T
Stanowisko do badania przewodności cieplnej materiałów izoIacyjnych
Agregatu wtryskowego
Doposażenia agregatu wtryskowego W zakresie laminowania oraz produkcji pľyt W
dwóch kolorach idwóch gęstościach

o
o
.
o
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o/o

...

oferta ważna do
.........r.
Do formulaza dďączono załącznik nr 1 stanowiący integraIną częŚć dokumentu
zawieĘącą szczeglłowy zakres Wyceny
oŚwiadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych bądź osobowych z
przedsiębiorstwem Styropmin Sp. z o.o.

Podpisi

