
Opole, 22.02.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  
na lata 2007-2013.

 „NASTA POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
UL. Oświęcimska 102H, 45-641 Opole 
NIP  7542505125, REGON  531337694, KRS  0000184445

W związku z realizacją projektu „Zakup nowoczesnych urządzeń  do produkcji innowacyjnych,  
ekologicznych rzutków strzeleckich” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013:

Oś Priorytetowa: 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu 
Działanie: 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny 
Poddziałanie: 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

Zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu: 

Kocioł diatermiczny do termicznego medium grzewczego:

a) Podgrzewacz oleju zaizolowany wełną mineralną i obłożony blachą powlekaną z przednią ścianą 
wymurowaną betonem żaroodpornym, zawory odcinające zaporowe, orurowanie do pompy z króćcami 
na elementy automatyki.

Moc: 100kW

Temperatura max: 300ºC

b) Palnik:

Dwustopniowy, gazowy, z przedłużoną głowicą.

c) Automatyka w zakresie:

Szafa elektryczna, preostat różnicowy, czujniki temperatury PT100
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d) Pompa:

Pompa wirowa wysokotemperaturowa, z uwzględnieniem startu na zimno.

Medium – olej termalny 

Temperatura pracy: 300 ºC

 Transport , montaż i uruchomienie urządzenia oraz szkolenie na koszt dostawcy.

I. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

Miejsce realizacji zamówienia: 

„NASTA POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
UL. Oświęcimska 102H, 45-641 Opole 

Termin wykonania: III.2013 – IV. 2013r. 

II. Sposób obliczania ceny: cena powinna uwzględniać transport i winna być podana w PLN lub 
EUR , cena powinna być podana w wartościach netto.

III. Zawartość oferty: 

Oferta powinna zawierać: 
1. Dane oferenta. 
2. Datę sporządzenia 
3. Cenę przedmiotu zamówienia 
4. Opis przedmiotu zamówienia 
5. Termin ważności oferty 
6. Termin wykonania od dnia podpisania umowy 

Oferta  powinna  być  sporządzona  na  papierze  firmowym  oferenta  i/lub  być  opatrzona 
pieczątką firmową oraz podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji. 

Oferta powinna być ważna minimum do: 30.04.2013

IV. Miejsce, sposób, termin składania ofert: 

Ofert proszę składać : 

1. Osobiście w siedzibie firmy: 

„NASTA POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
UL. Oświęcimska 102H, 45-641 Opole 

lub 

2. Drogą pocztową na adres : 

„NASTA POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
UL. Oświęcimska 102H, 45-641 Opole 
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lub 

3. Drogą elektroniczną na adres: 

biuro@nasta.pl

Zapytanie  ofertowe  zamieszczono  również  na  stronie  internetowej  i  w  siedzibie  firmy  w 
miejscu publicznie dostępnym. 

Termin składania ofert: 

Do dnia 08.03.2013r do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do spółki) 

V. Rozstrzygnięcie/wybór oferty: 

Wybrany oferent zostanie powiadomiony o wybraniu jego oferty drogą mailową.

VI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień: 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Bartosz Adamczyk 
e-mail: 

biuro@nasta.pl

w trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć 
wpływ na treść składanych ofert.

VII. Kryterium wyboru oferty: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

a. Cena całkowita netto i brutto 

- najniższa cena -50 pkt 
- druga cena – 25 pkt 
- pozostałe- 0 pkt 

b. Czas realizacji zlecenia od dnia podpisania umowy 

- oferent, który zrealizuje zadanie w najkrótszym czasie- 30 pkt. 
- oferent, który jako drugi zrealizuje zadanie – 15 pkt. 
- pozostali oferenci – 0 pkt 

 
c. Gwarancja i serwis pogwarancyjny 

- najbardziej korzystna oferta – 20 pkt 
- druga najbardziej korzystna oferta – 10pkt 
- pozostałe – 0 pkt 

RAZEM 100 PKT
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ZAMAWIAJĄCY WYBIERZE NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWYŻSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW 
W OPARCIU O USTALONE KRYTERIA I PODPISZE UMOWĘ Z WYBRANYM WYKONAWCĄ. 
W  przypadku  uzyskania  takiej  samej  ilości  punktów  przez  dwóch  oferentów,  o  miejscu  na  liście 
rankingowej  zadecyduje  termin  złożenia  oferty  (oferta  złożona  wcześniej  będzie  wyżej  na  liście 
rankingowej).

z poważaniem 

Prezes Zarządu

Bartosz Adamczyk
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