
 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

Przemyśl, 02.07.2014 

 

Zapytanie ofertowe: 

 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa „Pollena-Astra” sp. z o.o. poprzez 
zakup innowacyjnego parku maszynowego” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2007 – 2013". 

 

1. Dane zamawiającego: 

Zakład Chemii Gospodarczej „Pollena-Astra” Sp. z o.o. 
Herbutów 34 
37-700 Przemyśl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Mieszalnik (disolwer) wyposażony w kadzie 250 ltr, 500 ltr, 1000 ltr. 

 
Fizyczna postać produktów do mieszania 
 Różnego rodzaju, wysoko i niskopienne ciecze, o różnym stopniu lepkości składające się z 

wody i detergentów zawierające różne stężenia kwasów mineralnych [HCL, HNO3 (do 30%] i 
alkaliów [NaOH, KOH (do 30%)] 

 

Wymagania techniczne 

Ad A. Disolwer (mieszadło) 

1. Opis disolwera. Urządzenie: 
 

 Posiada płynną elektroniczną regulację obrotów poprzez przemiennik 
częstotliwości w zakresie 0 – 1400 obr/min 

 Wyposażone jest w tarczę dyspergującą 
 Posiada głowica roboczą podnoszoną i opuszczaną na kolumnie za pomocą 

siłownika pneumatycznego 
 Posiada wał, tarczę, pokrywę wykonaną ze stali K.O. 
 Posiada odczyt prędkości obrotowej wału roboczego 
 Posiada pulpit sterowniczy z przyciskami: start, stop, wyłącznik awaryjny, regulacja 

obrotów, odczyt obrotów 
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 Przystosowane jest do współpracy z kadzią 250 dm3 500 dm3, 1000 dm3 i innymi 
pojemnościami w zakresie 200 -:-1000 dm3 

 

Termin składania ofert:  08-10.10.2014 r. 

 

3. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie zostanie zrealizowane do 31.12.2014 r. 

4.Szacowana wartość zamówienia 

Szacowana wartość zamówienia wynosi: 60 000,00 zł netto. 

 

5.Kryterium oceny ofert 

Udzielone zamówienie nastąpi w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Lp. Rodzaj kryterium Waga oceny Sposób oceny 

1. Łączna cena netto 70% Liczba punktów=(Cmin/Cof)*100*waga 

gdzie: 

Cmin –najniższa cena spośród wszystkich ofert, 

Cof –cena podana w ofercie 

 

2. Ilość terminów 

płatności 

10% Liczba punktów = Tof/Tmax*100*waga 

gdzie: 

Tmax –maksymalna ilość terminów płatności za 

daną ofertę ze wszystkich ofert 

Tof –liczba terminów płatności podana w 

ofercie 

3. Gwarancja 10% Liczba punktów = Gof/Gmax*100*waga 

gdzie: 

Gof- liczba lat gwarancji z oferty 

Gmax –maksymalna liczba lat ze wszystkich 

ofert 

4. Komplementarność 

dostawy rozumiana 

10% Liczba punktów = Tof/Tmax*100*waga 

gdzie: 
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jako ilość składowych 

linii 

Lof - liczba składowych linii z oferty 

Lmax - maksymalna liczba składowych linii z 

pośród wszystkich ofert 

 

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który otrzyma największą liczbę punktów. 

 

6. Opis sposobu przygotowania ofert 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

- nazwę i adres oferenta 

- opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym 

- termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia 

- wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto) 

- termin ważności oferty. 

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, 
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

 

 

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2014 r. (data stempla pocztowego lub e-maila) 

Oferty należy składać:  Pollena-Astra Sp. z o.o. Herbutów 34, 37-700 Przemyśl 
 

- osobiście w siedzibie firmy lub  

 

- przesłać pocztą na adres:  

Pollena-Astra Sp. z o.o. Herbutów 34, 37-700 Przemyśl 

lub  

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@pollena-astra.com.pl 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 603 192 435 lub 16 678 66 31-32 wew. 
105. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia  od wyboru oferty bez podania przyczyn. 


