Załącznik główny nr 1
Jawor, 28 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Kuźnia Jawor S.A. z siedzibą w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 (kod pocztowy 59-400)
realizując projekt pt.:
„Opracowanie linii badawczo rozwojowej dla zaawansowanej obróbki cieplnej
i monitorowania wpływu poszczególnych parametrów procesu na własności zmęczeniowe
i wytrzymałościowe widłaków”
w ramach działania 1.4. „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka” 2007-2013 współfinansowanego przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego niniejszym składa zapytanie ofertowe dotyczące dzierŜawy
stanowiska stanowiska do badania i analizy Ŝywotności odkuwki widłaka zgodnego z
projektem technicznym.
Przy czym zamawiający zastrzega sobie, brak moŜliwości złoŜenia oddzielnych ofert.
1.

Zamawiający: Kuźnia Jawor S.A., ul. Kuzienniczej 4 , Jawor 59-400

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
a) szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się załączniku
głównym nr 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Specyfikacja techniczna
stanowiska do badania i analizy Ŝywotności odkuwki widłaka.
b) szczegółowy opis warunków dzierŜawy i ekspolatacji znajduje się w załączniku
głównym nr 3. WARUNKI DZIERśAWY.
c) łączna kwota za dzierŜawę stanowiska do badania i analizy Ŝywotności odkuwki
widłaka cieplnej odkuwek nie moŜe przekroczyć 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy
złotych) netto oraz miesięczna opłata za dzierŜawę nie moŜe wynieść więcej niŜ 30 000 zł
(trzydzieści tysięcy złotych) netto.
3.

W ramach niniejszego postępowania mogą ubiegać się oferenci, którzy:
a) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji finansowo-ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
c) nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym lub osobami
upowaŜnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta.
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4.

ZłoŜona oferta powinna zawierać co najmniej:
• nazwę i adres oferenta,
• datę sporządzenia,
• cenę całkowitą netto i brutto
• termin waŜności oferty, nie krótszy niŜ do dnia 26 czerwca 2015 r.
• podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

Termin składania ofert upływa w dniu: 5 czerwca 2015 r. Oferty winny być składane na
załączonym do niniejszego zapytania ofertowego wzorze formularza „Załącznik nr 4”,
który wraz z oświadczeniami o:
− braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
− posiadaniu niezbędnego doświadczenia i wiedzy w zakresie wykonania przedmiotu
zamówienia oraz
− spełnieniu wymagań odnośnie sytuacji finansowo-ekonomicznej, umoŜliwiającej
wykonanie przedmiotu zamówienia,
naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w godz. od 10 do godz. 15 lub przesłać drogą
elektroniczną na adres: kuznia@kuznia.com.pl. Na ostatniej stronie Załącznika nr 3
powinien znaleźć się podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania podmiotu oraz
pieczątka firmowa, a kaŜda strona oferty powinna być zaparafowana.
Kryteria oceny ofert: 100% (łączna cena dzierŜawy obejmująca moŜliwość wykupu).
Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu, załącznik główny nr 4,
załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
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