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Lublin, dnia 22.05.2013 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szanowni Państwo,

W  związku  z  realizacją  przez  Przedsiębiorstwo  Produkcyjne  MARGOMED 

umowy  o  dofinansowanie  nr  POIG.04.03.00-00-509/11-00  z  dnia   06-08-2012  r. 

projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania strzykawek dwuczęściowych 

jednorazowego użycia” w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny, Osi Prioryte-

towej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowa-

cyjna Gospodarka 2007-2013. Zwracamy się o złożenie wiążącej oferty na  wykona-

nie i montaż ścianki przeszklonej w hali, według załączonego projektu.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

-profil aluminiowy

-wykonanie na terenie Unii Europejskiej- dołączenie atestu

-szyby „bezpieczne” -3.3.1-dołączyć atest

-w dwóch drzwiach śluzy – elektrorygle

-w pozostałych drzwiach zamki na klucz
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-okienka wskazane na projekcie do regulacji – mozliwość zamykania w systemie 

przesuwnym

-kolor profili – ral – nietypowy

-gwarancja – 5 lat.

2. Termin wykonania zadania

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 30.06.2013 r.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

-złożona na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania,

-opatrzona pieczątką firmową,

-posiadać datę sporządzenia,

-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-podpisana czytelnie przez wykonawcę

-dołączone wymagane atesty.

4. Miejsce oraz termin składania ofert 

1.Oferta powinna być dostarczona osobiście na adres: P.P.MARGOMED

 Stanisław Margol, Al.W.Witosa 38, 20-315 Lublin lub drogą mailową na adres: 

biuro@margomed.com,  w treści maila z dopiskiem „Oferta na wykonanie i   

montaż ścianki przeszklonej w hali” do dnia 27.05.2013 r.

2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.05.2013 r., a wyniki i wybór

 najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie
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 firmy P.P.MARGOMED Stanisław Margol dnia 28.05.2013, a następnie za

mieszczony na stronie www.margomed.com.

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę.

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów

 wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

     6.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.margomed.com

5. Warunki wyboru oferty

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących

 kryteriów:

1 – Cena - 60%

2 – Czas realizacji zamówienia (w dniach) -liczony od dnia podpisania umowy-

40%

Wagi poszczególnych kryteriów ustalone są następująco:

− cena (wartość  netto  dla  przedmiotu zamówienia)-maksymalnie  60 punktów. 

Kryterium punktowe w przypadku ceny wyliczone będzie według wzoru: cena 

minimalna/cena  badana*60  punktów-  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po 

przecinku. 

− czas realizacji zamówienia- maksymalnie 40 punktów. Kryterium punktowe w 

przypadku terminu realizacji zamówienia wyliczone będzie następująco: naj-

krótszy termin realizacji zamówienia/ badany termin realizacji zamówienia*40 

punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w 

  siedzibie firmy P.P.MARGOMED w dniu  28.05.2013 r. o godz.12:00. Do 30

        maja 2013 r.  zostanie podpisana stosowna umowa.

6. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Stanisław Margol pod numerem telefonu 81 
743 96 33

7.Załącznik nr 1

-Wzór oferty

Serdecznie zapraszam do złożenia oferty i nawiązania współpracy.

Z poważaniem,
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