POZNAŃ, 25.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR/002/637/2018
Szanowni Państwo!
PROTIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako beneficjent i realizator projektu pt. „Modułowy system
produkcji opakowań typu SRP (shelf ready packaging)” dofinansowanego z Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie
Projekty B+R przedsiębiorstw 2014-2020; Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę wyrobów konstrukcyjnych
aluminiowych zgodnie z niniejszym zapytaniem
1. Nazwa i adres Zamawiającego
PROTIM SP. Z O.O., ul. Trzebińska 6; 60-003 Poznań; NIP: 7790006152 REGON: 008153890
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowych elementów konstrukcji aluminiowej zgodnie z załącznikami.
3. Zakres rzeczowy dostawy:
3.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
• dostawę przedmiotu zamówienia;
• dostawę przedmiotu zamówienia na koszt Dostawcy wraz z ubezpieczeniem w transporcie,
• dostawę stosownych atestów/certyfikatów, dokumentację
3.2 Przedmiot zamówienia musi:
• być fabrycznie nowy, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny oraz gotowy do
montażu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów;
• być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3.3 Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 30.06.2018
3.4 Warunki płatności: zgodne z ofertą lub wg uzgodnień stron w walucie PLN
4. Kod CPV: 442100000-2
5. Zasady i sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego:
Oferent ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, w tym
w szczególności z wnioskiem o odpowiedź na pytanie dotyczące zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia
opisanego w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.
Pisemne wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Oferentów stają się integralną częścią
przedmiotowego zapytania ofertowego.

6. Opis sposobu przygotowania oferty
6.1. Ofertę należy złożyć w języku polskim i przesłać ja adres zaopatrzenie@protim.pl w terminie do 7 dni od
daty otrzymania zapytania ofertowego.
6.2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6.3. Oferta musi zawierać w treści minimum następujące informacje:
• nazwę i adres wykonawcy
• osobę do kontaktu
• numer zapytania, którego dotyczy (POIR/002/637/2018)
• ceny w walucie EUR lub PLN: netto, brutto oraz wysokość i wartość podatku VAT (jeżeli oferta jest w
walucie EUR należy umieścić informację dot. kursu waluty, w którym zamówienie będzie rozliczane)
• termin realizacji
7. Przesłanki odrzucenia ofert:
7.1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
7.2. Oferta zawiera błędy w obliczeniu technicznym, obliczeniu ceny wskutek zastosowania nieprawidłowej
stawki VAT.
8. Okres ważności oferty: 30 dni.
19. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami i
wybranym Wykonawcą: Jarosław Tomczak; tel. 605 599 018; mail: zaopatrzenie@protim.pl

Wykaz załączników:
a)
b)
c)
d)

rys. PRO 02-1
rys. PRO 02-2
rys. PRO 02-3
specyfikacja ilościowa

