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Zapytanie ofertowe NCBR 1/2019 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

TERMET SA 

ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice 

NIP 884-16-31-476, REGON : 890346982, KRS 0000041459 

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest projekt wykonawczy, dostawa i montaż urządzeń i instalacji 

doprowadzenia powietrza do systemu aplikacji farby proszkowej. 

Przyjęte rozwiązanie powinno spełniać następujące wymagania: 

- doprowadzenie powietrza z zewnątrz hali o czystości odpowiadającej wymaganiom systemu aplikacji  farby 

proszkowej, 

- ilość doprowadzanego powietrza powinna wynikać z ilości wywiewanego powietrza poprzez istniejące układy 

wywiewne i wyeliminować podciśnienie w hali w celu właściwej pracy systemu aplikacji farby proszkowej, 

- w okresie letnim nawiewane  powietrze winno być doprowadzone do obszaru systemu aplikacji farby 

proszkowej i strefy przebywania ludzi, natomiast w okresie zimowym do górnej części hali przy ścianie 

zewnętrznej. Zmiana kierunku nawiewania realizowana za pomocą przepustnic z napędem ręcznym, 

- nie zakłada się podgrzewania powietrza nawiewnego, 

- należy przewidzieć możliwość  rozbudowy przyjętego rozwiązania w celu schłodzenia nawiewanego 

powietrza, 

 

2. Okres gwarancji 

Wykonawca udzieli gwarancji, minimum 24 miesiące od daty protokołu odbioru. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia 07.06.2019 r. 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

       Dopuszcza się sporządzenie oferty w postaci elektronicznej lub papierowej. 

       Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

V. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dotacja@termet.com.pl 

lub dostarczona na adres TERMET SA, ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice do dnia 30.04.2019 r. . 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 



3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.termet.com.pl 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena netto w PLN : waga 45 % 

2. Okres gwarancji na przedmiot oferty: waga 10 % 

3. Termin realizacji : 45 % . 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O najkorzystniejszej ofercie Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej 

znajdującej się pod adresem www.termet.com.pl 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Urbańczyk, adres email: k.urbanczyk@termet.com.pl lub tel. 

602612623 
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