Numer ogłoszenia: 13017131

A K T UA L NE

Kategoria ogłoszenia:

przetarg zapytanie ofertowe - Polska

Data dodania oferty:

2017-01-24

Przedmiot ogłoszenia:

DOSTAWA PRZECINARKI TAŚMOWEJ DO CIĘCIA STALI BUDOWLANEJ

Organizator:

WBK Jerzy Wróbel

Adres:

ul. Tarnowska 146, 33-170 Tuchów

Województwo / powiat:

małopolskie, pow. tarnowski

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

692 635 735

E-mail:
Opis:

biuro@wbk-tuchow.pl
DOSTAWA PRZECINARKI TAŚMOWEJ
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W związku z sukcesywnym wyposażaniem nowej hali produkcyjnej zwracamy się o przedstawienie oferty
cenowej na dostawę piły taśmowej do cięcia stali budowlanej

Specyfikacja:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - specyfikacja
1. Przecinarka taśmowa.
2. Skrętne ramie tnące.
3. Cięcie bez skrętu ramienia - minimum fi 500x400mm
4. Kąt cięcia -45st do 60st
5. Liniał regulacyjny.
6. Falownik do płynnej regulacji prędkości taśmy.
7. Chłodzenie.
8. Środowisko pracy - hala.
9. Dokumentacja DTR w języku polskim
10. Deklaracja zgodności CE.
11. Montaż i szkolenie TUCHÓW.
12. Gwarancja - min. 24 miesiące.
13. Termin wykonania zadania - do 2 miesięcy od podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do 27.01.2017 do godziny 23.59.59 w jeden wybrany przez siebie sposób:
- na adres e-mail: biuro@wbk-tuchow.pl
- w siedzibie firmy ?WBK? Jerzy Wróbel, ul Tarnowska 146, 33-170 Tuchów

Termin składania:

2017-01-27

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: TUCHÓW
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zadania - do 2 miesięcy od podpisania umowy

Wymagania:

Termin ważności oferty: minimum 30 dni
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które posiadają niezbędną wiedzę merytoryczną i techniczną
umożliwiającą dostawę oraz wdrożenie jeżeli jest to konieczne (uruchomienie i szkolenie obsługi) zadania
w siedzibie "WBK" Jerzy Wróbel

Uwagi:

KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERTY
Kryterium oceny ? Najniższa cena
Kryterium Waga kryterium Sposób oceny kryterium
Cena w walucie PLN 100% cena najniższa / cena badana * 100 punktów * 100%
Wykluczenia
Z postępowania ofertowego wyklucza się oferentów:
- W odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub ogłoszono upadłość
- Którzy nie dopełnili, wynikających z właściwych przepisów, obowiązków opłacenia podatków, opłat oraz
składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i innych nałożonych przez Państwo polskie zobowiązań.
- Którzy w procedurze zlecania prac umyślnie złożyli nieprawdziwe informacje i wyjaśnienia na swój temat
- Którzy dokonali poważnych, podważających ich wiarygodność uchybień we wcześniejszych
realizowanych projektach
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
Oferta powinna zwierać:
? pełną nazwę i adres oferenta,
? opis zakresu oferty,
? termin wykonania zamówienia,
? termin ważności oferty
? cenę ofertową w PLN
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jerzy Wróbel
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
692 635 735

Kod CPV:

42630000-1

Numer dokumentu:

ZO/1/2017

Źródło:

Internet i własne

Załączniki:

PDF
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SPROSTOWANIE INFORMACJI
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