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Zapytanie ofertowe Nr POIG/06/DI/20.02.2013
TECHTRANS Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na wykonanie przyłącza elektrycznego zakładu .
Oferta winna składać się z dwu części :
1. „ Zakup transformatora i rozdzielni dla nowego przyłącza energetycznego ”
2. „ Prace budowlane – położenie kabli dla nowego przyłącza energetycznego” .
W obu częściach należy przewidzieć : projekt , dostawę , montaż i podłączenie urządzeń , a także ich
odbiór przez dostawcę energii elektrycznej .
Prosimy o złożenie oferty na projekt i wykonanie prac z uwzględnieniem Warunków zasilania
opracowanych przez ENEA Operator , Oddział Dystrybucji Zielona Góra znak OD4/RR/160/2011 .
Projekt i wykonanie musi uwzględniać istniejące warunki lokalne oraz ewentualne wykorzystanie
pomieszczeń naszej firmy .
Niezbędne do opracowania oferty materiały i informacje należy pobrać w siedzibie firmy TECHTRANS .
W.w. inwestycja będzie realizowana w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego .
Uprzejmie prosimy o złożenie kompletnej oferty w terminie do 15.03.2013 zawierającej :
- nazwę i adres oferenta ,
- opis techniczny uwzględniający nasze oczekiwania w zakresie parametrów technicznych ,
- termin realizacji nie dłuższy niż III kwartał 2013 roku ,
- wartość oferty ,
- warunki płatności ,
- warunki gwarancji ,
- warunki serwisowe w okresie gwarancji i pogwarancyjne ,
- rysunek ofertowy pokazujący proponowaną zabudowę .
Otrzymane oferty zostaną ocenione przez komisję powołaną w naszej firmie z uwzględnieniem
poniższych kryteriów mających wpływ na wybór oferenta :
- produkt musi spełniać wyżej wymienione kryteria
- produkt musi spełniać najwyższe europejskie standardy techniczne
- cena i warunki płatnicze
- termin realizacji zamówienia
- okres gwarancji
- oferta serwisowa .
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„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.
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Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczątką firmową
i posiadać datę sporządzenia .
Ofertę prosimy przesłać listownie na adres :
TECHTRANS Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 15
68-320 Jasień
oraz e-mail : techtrans@techtrans.pl
Dodatkowych informacji oraz wyjaśnień związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym
udziela Pan Ryszard Bujalski .
Tel. + 48 68 3710 635 , Tel. kom. 505 129 388 .
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