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Ogłoszenie nr 003 o przetargu nieograniczonym na zakup materiałów do badań nieniszczących w ramach
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Ogłoszenie nr 003
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Vlassenroot Polska Sp. z o.o.
Ul. Bojkowska 59, 44-100 Gliwice
Woj. śląskie
Telefon: 0048 32 335 70 11
Fax:
0048 32 335 70 25
Strona internetowa: www.vlassenroot.pl

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do badań nieniszczących w ramach POIG 1.4.
Do przeprowadzenia badań niezbędne są :
- Wypalone próbki z blach S355J2+N, S700 i S355MC są niezbędne do wykonania złączy
teowych i doczołowych,
- Penetranty i lubrykanty w celu przeprowadzenia badań magnetyczno proszkowych,
- Lubrykant w celu przeprowadzenia badań ultradźwiękowych,
- Spraye w celu przeprowadzenia badań wizualnych

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej www.vlassenroot.pl , w siedzibie
Spółki w Sekretariacie oraz może być przesłana na życzenie oferenta mailem. Vlassenroot Polska
Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków zawartych w SIWZ.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
Zaproszenie do składania ofert mogą otrzymać Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
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4. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie par. 4 punkt 3 Regulaminu udzielania
zamówień na dostawy i usługi dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.

5. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienie
przetargu bez podania przyczyny.

6. Termin oraz sposób składania ofert
Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Spółki pod adresem Ul. Bojkowska 59, 44-100
Gliwice, pocztą lub mailowo na adres w.kolebski@vlassenroot.pl w formie pliku zamkniętego np.
pdf, do dnia 30.05.2014.

7. Termin związania ofertą
Wykonawcy są związani swoją ofertą przez okres minimalne w dniach 30 (od ostatecznego terminu
składania oferty).

8. Kryteria wyboru ofert
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego zgodnie z poniższymi kryteriami:
8.1 Cena - 75%
8.2 Termin dostawy - 25%

9. Ewentualne dodatkowe zastrzeżenia
Brak
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