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Siemianowice Śląskie, 17.10.2014 roku

PROMA Sp. z o.o.
Ul. 27 Stycznia 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Firma PROMA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. 27 Stycznia 1 zaprasza
do składania ofert na dostawę :
Przyrządy pomiarowe i kontrolki jakości
w ramach projektu pn. „Wdrożenie produkcji laminatu poliestrowo-szklanego nakładanego na
rury stalowe metodą nawojową w miejscowości Zawadzkie” numer umowy o dofinansowanie
RPOP.01.03.02-16-012/14-00.
Dostawa odbędzie się na terenie zakładu Zamawiającego w miejscowości Zawadzkie
(47-120), ul. Ks. Wajdy 1.
1. Beneficjent (zamawiający)
PROMA Sp. z o.o.
Ul. 27 Stycznia 1
41-100 Siemianowice Śląskie
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia
twardościomierz

Wg skali shore’a analogowy

Grubościomierz

Grubościomierz ultradźwiękowy zakres
do 15 mm z wyświetlaczem LCD

Mikroskop

Mikroskop optyczny o zmiennym powiększeniu

Waga laboratoryjna

Waga elektroniczna
Nośność do 100 kg 1 kg 30 kg

Zestaw do badania odporności na
przebicia,poroskop

Napięcie kontrolne nastawione na stałe lub
bezstopniowo w zakresie 5 - 35 kV

Młot udarowy

Obciążenia udaru od 100 g - 0,5 kg

Statyw z czujnikiem i obciążnikiem

Statyw metalowy z analogowym wskażnikiem
obciążenia kontrola odporności na wgniatanie
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Strona !1 z 3
!

!
INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis
sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena netto - waga 100%
Sposób oceny ofert:
Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.
4. Termin realizacji zamówienia
Do dnia 31.01.2015 roku
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Osobiście lub pocztą na adres
PROMA Sp. z o.o.
Ul. 27 Stycznia 1
41-100 Siemianowice Śląskie
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2014 roku
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:
- dane oferenta
- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta
- nazwę urządzenia
- wyszczególnione parametry urządzenia
- cenna netto
- termin dostawy
- datę ważności oferty
- datę sporządzenia oferty
- podpis i pieczęć oferenta
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7.

Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 03.12.2014 roku.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Zbigniewem Kania pod numer
tel. 604 225 344.
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