Piekary Śląskie, dn. 8.03.2016 r.
Zakład Prefabrykacji Budowlanych "Kobet" Henryk Kogut
Ul. Grunwaldzka 70
41-945 Piekary Śląskie
Nazwa firmy
Adres

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zapytania: formy do produkcji prefabrykatów na maszynie Zenith 940S (3 szt.)
Termin złożenia oferty: 22.03.2016 r.
Kryteria wyboru dostawcy:
 Kryterium podstawowe: cena (100%)
Specyfikacja zapytania:
Minimalne wymagania dla wszystkich form:
 Deklarowany czas pracy formy do momentu regeneracji – 60.000 cykli
 Twardość powierzchni dla matryc i ścian wewnętrznych – 64 HRC

L.p

Przedmiot zapytania

Ilość
sztuk

1.

Forma do korytek
ściekowych górskich

1

2.

Forma do korytek
ściekowych
skrzynkowych

1

3.

Forma do płyt
ażurowych Krata

1

Minimalne wymagania
Wymiary koryta 65/44x31 cm, dł. 50 cm
Ilość gniazd w firmie – 6 szt.
Max objętość 1 korytka – 0,04 m3
Wymiary koryta 55x38 cm, dł. 50 cm
Ilość gniazd w formie – 6 szt.
Max obj. 1 korytka – 0,045 m3
Wymiary płyty 90x60, wysokość 10 cm
Ilość gniazd w formie – 2 szt.
Max obj. 1 płyty – 0,035 m3
Ilość otworów – 20 szt.
Otwory prostokątne

Dodatkowe informacje
Kod CPV:
43415000-5 formy odlewnicze
Kod CPV:
43415000-5 formy odlewnicze

Kod CPV:
43415000-5 formy odlewnicze

Celem złożenia oferty proszę wykorzystać załączony formularz oraz uzupełnić w nim: Wartość oferty netto i brutto,
Termin ważności oferty, Termin realizacji. W polu „UWAGI” należy uzupełnić ewentualne, istotne dla oferty informacje.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem
(Zakład Prefabrykacji Budowlanych "Kobet" Henryk Kogut) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Projekt: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych prefabrykatów budowlanych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych dla branży budownictwa drogowego poprzez
modernizację i automatyzację procesów produkcji.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach:
- Osi priorytetowej 3. Konkurencyjność MŚP
- Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

RYSUNKI POGLĄDOWE
1. Koryto górskie 65/44x31x50 cm

2. Koryto skrzynkowe 55x38x50 cm

Projekt: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych prefabrykatów budowlanych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych dla branży budownictwa drogowego poprzez
modernizację i automatyzację procesów produkcji.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach:
- Osi priorytetowej 3. Konkurencyjność MŚP
- Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

