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Zapytanie ofertowe
Niniejszym Techtrans Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na dostawy materiałów i urządzeń, które będą nam
potrzebne w związku z przystąpieniem do realizacji projektu: „Uruchomienie produkcji tunelowych reaktorów
mikrofalowych”. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie, na
podstawie posiadanej przez nas dokumentacji i dostarczenie poniżej wymienionych elementów konstrukcyjnych i
zespołów funkcjonalnych stanowiska próbnego do instalacji technologicznej krakingu pirolitycznego.
1. Tunel reaktor L 6,0mb, wykonanie ze stali nierdzewnej, z wbudowanym przenośnikiem taśmowym L6500 x
1000, z taśmą stalową, siatkową oraz ze stacją napędową i napinającą, systemami uszczelniena wlotu i wylotu
oraz konstrukcją wsporczą i izolacją termiczną..
2. Przenośnik separacyjny systemu załadunku reaktora, z syfonem hydraulicznym,
3. Przenośnik wrzutowy, grzany – Ø300
4. Przenośnik poprzeczny systemu odbioru węgla Ø400 x 1000
5. Przenośnik chłodzący systemu odbioru węgla Ø400 x 4000, dwupłaszczowy,
6. Przenośnik ekstruzyjny systemu odbioru węgla Ø300 x 2500
7. Kolektor gazowy z chłodnicą powietrzną i wentylatorem wyciągowym,
8. Chłodnica wodna gazów,
9. Pompa cyrkulacyjna obiegu wody chłodzącej,
10. Zespół kanałów wentylacyjnych,
Sprawa jest dla nas bardzo pilna. Dopuszczamy etapową realizację dostaw, ale termin końcowy
realizacji wszystkich dostaw to 22.12.2012r. W związku z powyższym oczekujemy na oferty do dnia 17.11.2012r
godz.14.00, a najpóźniej w dniu 19.11.2012r dokonamy wyboru dostawcy i udzielimy formalnego zamówienia.
Oferty należy składać: elektronicznie, na adres: techtrans@techtrans.pl, lub pocztą kurierską na adres :
Techtrans Sp. z o.o. , 68-320 Jasień, ul. Przemysłowa 15
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, harmonogram prac i warunki płatności będą przedmiotem negocjacji z
wybranym dostawcą.
Podstawą wyboru najlepszej oferty będą następujące kryteria: korzystna cena - w 50% oraz gwarancja
dotrzymania napiętego terminu – 50%.

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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„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.

