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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01 09 2018 A
NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH – BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
W związku z realizacją przez Alchem Sp. z o.o. ul. Polna 21,43-300 Bielsko-Biała, NIP 527 23 55 435 projektu
pt. „Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań
mikrobiologicznych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Poddziałanie 1.1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na
przedmiotowe zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań mikrobiologicznych odnoszących się do
trzech egzemplarzy komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego w odniesieniu do normy
PN-EN 12469 : 2002, o szerokości roboczej 1200, 1500 oraz 1800 mm.
Miejsce realizacji badań: Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – do 25
dni kalendarzowych od dnia zamówienia; w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie
brany maks. czas dostawy
Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych
Termin płatności - 21 dni od daty wystawienia faktury
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Kryterium oceny ofert:
▪ Cena 80 pkt.
▪ Termin realizacji 20 pkt
Sposób dokonywania oceny:
Wygrywa oferent, który uzyska łącznie największą ilość pkt.
▪ cena (80 pkt)
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
cena oferty najniższej / cena rozpatrywana dla danego oferenta * 80 = liczba punktów
▪ Termin realizacji
Punkty za kryterium termin realizacji zostaną obliczone wg wzoru
termin rozpatrywany dla danego oferenta / termin z oferty o najdłuższym terminie realizacji * 20 = liczba
punktów
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Dostawcy zostaną
wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Termin składania ofert do: 13.09.2018 r. godz. 23:59 CET.
Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biotectum@alchem.com.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Alchem Grupa Sp. z o.o.; ul. Kasprowicza 9/2; 43-300 Bielsko-Biała w terminie do: 13.09.2018 r. godz. 23:59
CET.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do
Zamawiającego.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

