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Zaproszenie do składania ofert. 
 

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu B+R  pt: „Opracowanie instalacji do usuwania 
impregnatów z drewna i odzysku surowców drewnianych”, działając w imieniu spółki Instytut 
Urządzeń Ekstrakcyjnych sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim zapraszamy do składania ofert 
na zakup Ekstraktora.  

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Ekstraktor- 2szt. 

 Minimalne wymiary komory wewnętrznej- średnica 260 mm., długość 2 700 mm. 

 Zakres ciśnienia roboczego od 0 do 400 bar. 

 Zakres temperatury roboczej od 100 C do 1500 C. 

 Należy przewidzieć możliwość wielokrotnej wymiany surowca do ekstrakcji w postaci 
walca o maksymalnych wymiarach średnica 260 mm., długość 2 700 mm. 

 Czynnik roboczy- ditlenek węgla w stanie nadkrytycznym. 

Zbiorniki manipulacyjne- 2szt. 

 Zakres ciśnienia roboczego od 0 do 400 bar. 

 Pojemność 130-150 l. 
 

2. Warunki ofert: 
 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:                                 
                                                                      
• nazwę i adres oferenta, 
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 
• wartość oferty (netto oraz brutto), 
• termin ważności oferty, 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, 
dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny 
czas realizacji, kosztorys ofertowy itd. 
                                                                      
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, 

 

http://iue.org.pl/o-nas-2/


posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też pocztą elektroniczną. 
                                                                      

Termin składania ofert upływa w dniu                     29.11.2017  

 
 

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 ochrony uczciwej konkurencji, 

 zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 

 zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 
 

3. Kryteria: 
 

kryterium 1 – cena netto 
Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w poszczególnych ofertach do 
najniższej wśród zaproponowanych. Powyższe kryterium zostanie wyliczone wg wzoru: 

 
 Cena oferty najtańszej 
----------------------------------- x 100 = liczba punktów 
Cena oferty badanej   

 
 

4. Wykluczenia 
 

Wykonawca składając ofertę, oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz na temat zakresu wykluczenia w 
przypadku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 5 do formularza 
ofertowego.  
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę. 
Informacji w sprawie postępowania udziela: Michał Kluczek tel. 516 131 713, e-mail 
michal@uegrant.pl 
Ofertę uważa się za złożona w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, aby mógł 
się z ofertą zapoznać. 

mailto:michal@uegrant.pl


 
Zamawiający w przypadku: 

a) Niewpłynięcia żadnej oferty, 
b) Wpłynięcia ofert niespełniających wymagań ogłoszenia, 
c) Wpłynięcia ofert, które przekraczają środki przeznaczone na realizację zadania 

może unieważnić konkurs. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn. 
 
 

 
Z poważaniem 
 
Michał Kluczek- Członek Zarządu 


