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Niedomice 05.06.2014 

                                                                                                                          (data)   
P.T.H. CERTECH  

Spółka jawna Jan Kuca, Jerzy Motyka 

ul. Fabryczna 36,  

 33-132 Niedomice 

Tel: 14 645 87 03...06 

e-mail: biuro@certech.com.pl 

www.certech.com.pl 

 
 
 
 

Informujemy, iż na początku miesiąca sierpnia w związku z realizacją projektu pt ”W 

drożenie technologii produkcji bentonitów hybrydowych “ przy udziale Funduszy 

Europejskich planowane jest postępowanie ofertowe na system dozowania mieszanki do 

młyna zgodnie z poniższymi informacjami. Zainteresowane firmy proszone są o kontakt 

 
 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem oferty jest system dozowania mieszanki do młyna 
Urządzenia należy wykonać zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do niniejszego 
zapytania. 
Dodatkowe informacje  
Urządzenia wyposażone w trzy dozowniki celkowe sterowane falownikiem.  
Wykonanie ze stali węglowej malowane proszkowo kolor RAL 1013 
Taśmy ogólnego przeznaczenia  
 
 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 Tak X Nie 
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II KRYTERIA OCENY  
 

Oferty przedstawione przez Oferentów będą oceniane według następujących kryteriów i 

przypisanych im wag: 

 

1. Cena- 50 %  

2. Konstrukcja –wykonanie i dobór elementów handlowych - 50 %  

 

 

Oferta, która otrzyma najwi ększą ilość punktów zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

Ocenie nie będą podlegać oferty nie kompletne lub złożone po terminie 

 

 
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: III kwartał 2014 roku   

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na  

adres: ewelina.zaleska@certech.com.pl  , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na adres: P.T.H. CERTECH  Spółka jawna Jan Kuca, Jerzy Motyka  ul. Fabryczna 36,  

33-132 Niedomice   

do dnia 24.06.2014 

Dla ofert przekazanych osobiście przesłanych pocztą/kurierem decyduje data wpływu do 

Sekretariatu mieszczącego się w siedzibie Firmy CERTECH 

 
2. Ocena dostarczonych ofert w wyznaczonym powyżej terminie zostanie dokonana w ciągu 

1 m-c  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 



                               

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

3 

 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela- Ewelina Załęska pod numerem telefonu +48 14 645 87 

03 wew 114 oraz adresem email: ewelina.zaleska@certech.com.pl 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Jerzy Motyka 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki  

• Schemat  


