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Wrocław 15 listopada 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

adres Fundacja Linum
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław
Tryb
udzielania
Konkurs ofert
zamówienia:
Nazwa
i
zamawiającego:

Data
ogłoszenia
15.11.2014r.
zapytania ofertowego:
Data złożenia oferty:

Oferty można składać do dnia 30.11.2014r. do godziny 09.00.
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Opis
przedmiotu Dostarczenie 40 l metanolu cz.d.a., 40l chloroformu cz.d.a., 40l octanu
etylu cz.d.a., wirówka z rotorami na probówki 0,2ml, 0,4ml, 0,5 ml,
zapytania ofertowego:
1,5ml. (2szt.), mieszadło 1 stanowiskowe (vortex) (3 szt.), końcówki w
statywach (0,5-10ul) do pipet HTL.
w Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane
osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.
Termin
realizacji 2 miesięce od daty podpisania umowy
przedmiotu oferty:
Warunki udziału
postępowaniu

Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria:
1. cena – 75 pkt. (75%)
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2. czas wykonania usług – 25 pkt. (25%)
Oferta musi zawierać
następujące elementy

Sposób
oferty:



Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr
KRS/EDG/REGON),



Datę przygotowania i termin ważności oferty



Zakres oferowanych prac merytorycznych (usług badawczych) w
ramach oferty,



Cenę całkowitą netto i brutto,



Warunki i termin płatności,



Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,

składania Ofertę powinna być złożona w siedzibie
Fundacja Linum, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się
data wpłynięcia oferty do firmy.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pani Magdalena
Żuk: tel.: +48536399958.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej pod adresem
www.leczenielnem.pl oraz w siedzibie Fundacji Linum (pl. Grunwaldzki 24A we Wrocławiu).

