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WIBE Dominik Będziak Bogucin 06.02.2019

87-811 Boqucin

Bogucin 109B

Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2019

W załączeniu przesyłam zapytanie ofertowe na dostawę w ramach projektu pt. „Rozwój działalności

firmy WIBE Dominik Będziak o nowy produkt w postaci stalowych korpusów do ściernic

obrotowych", Umowa nr 00278-6935-UM0210461/17 następujących urządzeń:

Zakup przecinarki taśmowej

Z poważaniem

Bog ml B. 87-811 Fabła ki
NIP888-256-62-67. Regon3405 666



Toczenie CNC.

„Europejski Rolny na Rozwoju ObstarÔw Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Zamawiający: WIBE Dominik Będziak, 87-811 Bogucin, Bogucin 109B

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa urządzeń

Zakup przecinarki taśmowej

Parametry (minimalne):

-Pita taśmowa z prowadzeniem kolumnowym.

-średnica cięcie w zakresie od O do co najmniej 400 mm dla wałków.

W przypadku nie odniesienia się w ofercie do powyższych warunków, Zamawiający poczytuje, iż

złożenie oferty oznacza ich spełnienie.

Kryteria oceny oferty:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena (najniższa cena - 100%)

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 15.02.2019 r. do godz. 152

Oferty należy składać w jednej z poniższych form:

• w formie elektronicznej na adres : d.bedziak@wibe.com.pl

• osobiście, kurierem lub pocztą na adres: WIBE Dominik Będziak, 87-811 Bogucin, Bogucin
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W przypadku złożenia oferty osobiście albo za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data

wpływu do siedziby Zamawiającego. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty

elektronicznej, decyduje data wpływu wiadomości na serwer Zamawiającego.

Osoba do kontaktu:

Dominik Będziak tel.: Tel: 501-102-147, mail: d.bedziak@wibe.com.pl

Oferta częściowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być złożona na wszystkie

zadania będące przedmiotem zamówienia łącznie.

Zakres oferty (minimalny):

Oferta powinna:

zawierać: nazwę oferenta, jego adres lub adres jego siedziby, nr NIP,

parametry techniczne oferowanego urządzenia

określać cenę realizacji zamówienia,

określać termin ważności kontroferty

być podpisana przez oferenta lub inna osobę uprawnioną zgodnie z dokumentami

rejestrowymi

w przypadku oferty wyrażonej w walucie obcej, ustalenie jej wartości w PLN nastąpi według

kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień wystawienie

oferty.
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