
 

 

 

 

 

Grodzisk Mazowiecki, dnia 2017-03-23 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

 

 

Zamawiający realizuje projekt nr POIR.01.02.00-00-0045/16 w ramach programu sektorowego „INNOCHEM”, finansowany ze 

środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” przez Fundusze Europejskie oraz Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju. Zgodnie z zasadami  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zapraszamy potencjalnych dostawców do składania 

ofert na poniżej opisane towary / usługi: 

 

Przedmiot zamówienia:  

L.p. Przedmiot zamówienia ilość 

1. Wykrojnik  1 komplet 

 

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia – opis techniczny: 

Wykrojnik o skomplikowanym kształcie,  do maszynowego (sztanc tygiel) wycinania kształtów w ceramicznej płycie 

uszczelniarskiej o grubości 0,5 – 1 mm. Wymiary maksymalne 15x15cm. 

 

Termin  i miejsce wykonania zamówienia: 

Do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia Miejsce: Grodzisk Mazowiecki  

Warunki dostawy – siedziba Zamawiającego: DAP (wg nomenklatury Incoterms) 

 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę oferenta, 

 Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, 

 Termin ważności oferty, 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu 

oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami firmowymi, 

 

Nazwa /firma/: ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O. 

Adres /siedziba/: ul. Traugutta 40,  05-825 Grodzisk Mazowiecki  

Adres korespondencyjny: ul. Traugutta 40,  05-825 Grodzisk Mazowiecki 

NIP: 525-22-52-117    

Regon: 015272480 

Tel.: 22 724 30 21  

Fax: 22 724 09 66 

www.ado.com.pl 

Email: biuro@ado.com.pl 



 

 

 

Warunki płatności: 

 Wartość przedmiotu dostawy powinna być podana w cenie netto + podatek VAT, który oferent jest zobowiązany 

obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 Cena uwzględnia przedmiot zamówienia spełniający opisane wymagania oraz zawiera wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia (w tym koszty dostawy); 

Podstawą wystawienia faktury przez wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia i podpisany przez pracownika 

Zamawiającego upoważnionego do dokonania takiej czynności.   

Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury VAT / rachunku. 

 

Sposób oceny oferty: 

Firma ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O. dokona oceny otrzymanych ofert kierując się następującymi 

kryteriami: 

1. Cena ofertowa netto – 100% 

W wyniku analizy otrzymanych ofert zostanie wyselekcjonowany dostawca. ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. 

Z O.O. może zwrócić się do oferentów o dodatkowe informacje lub spotkania w siedzibie firmy celem wyjaśnienie 

ewentualnych niejasności dotyczących przedmiotu zamówienia. 

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na 

wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.: 

 zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,  

 zasadą uczciwej konkurencji, 

 zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 

 zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. 

Wymagania stawiane oferentowi: zarejestrowany podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej 

Miejsce i termin składania ofert: 

Sposób składania ofert: email, pocztą  lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (dane w nagłówku niniejszego pisma ogłoszenia  

– w przypadku składania ofert osobiście lub pocztą lub kurierem termin zostanie dotrzymany pod warunkiem doręczenia do 

siedziby Zamawiającego. Termin składania ofert: 31 marca do godziny 15:00. 

 
 
 


