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                 Witków, 16-01-2015r. 
   (miejsce i data) 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
 

 

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i 

innowacyjność” 

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw 

Schemat 1.1.E: Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących 

działalność gospodarczą do 2 lat  

Tytuł projektu: „Rozwój firmy ALTAN GRZEGORZ DZIACZYŃSKI poprzez zakup wyposażenia.” 

 

 

Zamawiający: 

Nazwa: ALTAN GRZEGORZ DZIACZYŃSKI 

Adres: 58-140 Jaworzyna Śląska, Witków 31 

NIP: 8841125690 

REGON: 020789153 

Tel: 609 657 312 

Adres poczty elektronicznej: altandziaczynski@wp.pl 

 

Przedmiot zmówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej Piło- łupiarki z podajnikiem. 

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych                                            

i wykonawczych. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu 

zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany 

przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 

funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez 

Zamawiającego. 

 

Zakres dostawy: 

Piło- łupiarka z podajnikiem - 1 szt. 

 

Specyfikacja techniczna: 

siła nacisku tłoka 16 T 

skok tłoka przód/tył 4/3 s 

podajnik wyrzutowy skrętny 3 mb 

minimalna średnica kłody 10 cm 

maksymalna średnica kłody 38 cm, opcjonalnie 43 cm 

możliwość cięcia długości w zakresie od 25 do 60 cm 
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noże rozłupujące 4, 6 , 8 polan 

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 30-03-2015r. 

Miejsce realizacji projektu: 58-140 Jaworzyna Śląska, Witków 31 

 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria: 

 

Nazwa kryterium Waga kryterium  

Cena    -  C 100 % 

 

Cena: 

Cena netto oferty najtańszej 

------------------------------------- x 100 = ilość punktów 

Cena netto oferty badanej 

 
. 

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty 

dostawy/transportu, instalacji, uruchomienia.  

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

 

Miejsce składania ofert: 58-140 Jaworzyna Śląska, Witków 31 

Sposób: forma elektroniczna na podany adres e-mail: lub forma papierowa (pocztą, osobiście lub 

przez kuriera) na adres wskazany powyżej. 

Termin składania ofert: do dnia 23-01-2015r. do godz. 12.00 

Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się 

z ofertą zapoznać. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.  

2. zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich 

ofert 

3. nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

4. szczegółowych informacji w sprawie udziela: Grzegorz Dziaczyński. 

 
 

 

 Z poważaniem, 


