Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Katowice, 30 października 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu pt. Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów
ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera realizowanego przez ZM SILESIA S.A., ogłasza
się nabór ofert na zakup: cynku SHG min. 99,995% wg EN 1179 w gąskach – 200t wraz
z dostawą.
Zamawiający:
ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice
Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia:
osoba do kontaktu: Magdalena Biber
e-mail: biuro@silesiasa.pl
adres: ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice
Opis przedmiotu dostawy:
cynk SHG min. 99,995% wg EN 1179 w gąskach – 200t wraz z dostawą
złożenie oferty oznacza potwierdzenie, że przedmiot dostawy spełnia wskazane lub
równoważne parametry.
Termin dostawy:
listopad 2015 r. do siedziby zamawiającego lub do wskazanego przez zamawiającego
Oddziału według harmonogramu dostaw opracowywanego miesięcznie,
złożenie oferty oznacza potwierdzenie przyjęcia terminów dostawy.
Kryteria oceny:
najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium: CENA NETTO.
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W przypadku braku podania terminu ważności oferent jest związany złożoną ofertą przez
okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Oferta musi zawierać:
• nazwę oferenta;
• wartość oferty (netto, PLN, w przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie
przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty);
• termin dostawy (w przypadku braku podania terminu realizacji zostanie przyjęte,
że oferent akceptuje termin dostawy określony w zapytaniu ofertowym).
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać drogą elektroniczną na adres biuro@silesiasa.pl lub osobiście
w siedzibie ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice lub drogą
pocztową, w terminie 5 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
(tj. do 04.11.2015 roku włącznie).
Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na adres e-mail
biuro@silesiasa.pl.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania i odwołania wyboru ofert bez podania
przyczyn.
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