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Bolesławiec, dnia 1.06.2011r. 

Zapytanie ofertowe na dostawę: 

Komory próżniowej 

w związku z realizacją projektu:   

 

Rozwój działu B+R firmy Stomadent poprzez zakup zintegrowanej komory próżniowej 

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

 

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw 

Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw 

Schemat: 1.1.C Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem  

działalności badawczo-rozwojowej 

 

1. Beneficjent (Zamawiający): 

Stomadent Zdzisław Oszczęda  

Ul. Dolne Młyny 21,  59-700 Bolesławiec 

NIP: 6120005977, Regon: 003271900 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia:   

Komora powinna składać się z reaktora plazmy.  

W komorze powinny być umieszczone elektrody (anoda i katoda), wytwarzające impulsowe 

pole elektryczne o częstotliwościach od 10 Hz do 280GHz i maksymalnej amplitudzie prądu 

w impulsie 5 mA do 200mA przy różnicy potencjałów od 300V do 2000V przy odległościach 

między anodą i katodą 200-500mm.  

Dodatkowo komora powinna być wyposażona w układ pomiarowy oraz sterowniki 

umożliwiające intuicyjną obsługę. W układzie pomiarowym powinien znajdować się 

próżniomierz piezoelektryczny wielokanałowy /min. 3 kanały/ próżniomierz jonizacyjny 

wysokiej próżni /1 kanałowy/, w układzie powinno znajdować się włókno światłowodowe do 

pomiaru widma plazmy sr. 120nm. 
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Komora powinna być zbudowana z materiałów zapewniających próżnioszczelność 

(materiałów metalicznych, jak i amorficznych), o charakterystyce geometrii obciętego stożka 

o pojemności 0.3-0.5 m3.  

Podane parametry urządzenia są parametrami brzegowymi. 

Komora próżniowa powinna umożliwić obróbkę płynów zarówno w płaszczu zewnętrznym 

lub wewnętrznym, gdzie obieg płynu w polu plazmy jest niezależny od istniejącej próżni i 

generowanej plazmy. 

W cenie urządzenia powinny być zawarte koszty transportu, montażu oraz uruchomienia.  

Urządzenie powinno posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję, a dostawca zapewniać serwis w 

siedzibie Wnioskodawcy. 

 

3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu 

obliczenia ceny. 

Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującymi kryteriami:  

1 kryterium:  cena  -  waga  100%      

Sposób oceny ofert: 

C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert : cena oferty badanej  x  100 pkt. 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. 

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

- Miejsce realizacji zamówienia: ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec 

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 19 sierpnia 2011r. 

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie  w siedzibie firmy: 

Stomadent Zdzisław Oszczęda., ul. Dolne Młyny 21, Bolesławiec 59-700, 

w terminie do dnia:  8 czerwca 2011 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu) 
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Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez 

otwierania.  

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1) O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który  posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z 

formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. 

3) Oferta musi zostać sporządzona według załączonego wzoru  (Załącznik nr 1) 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:   

spełnia, nie spełnia. 

 

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 10 czerwca 2011r. do 

godz. 15.00.  

2) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub 

mailową. 

4) W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

zostanie skierowane zlecenie (umowa) realizacji zamówienia.  

 

8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Zdzisław Oszczęda, 

e-mail: oszczeda@stomadent.pl, tel. 503-050-007 

 

 

mailto:oszczeda@stomadent.pl


 

4 
 

 

Załącznik nr 1 

Data sporządzenia: ……………….. 

O F E R T A 

Nazwa: ........................................................................................................................................ 

Adres: ........................................................................................................................................... 

NIP:……………………………………………………………………………………………... 

Regon:…………………………………………………………………………………………... 

 

składa niniejszą ofertę na dostawę:  

komory próżniowej 

w ramach projektu: 

Rozwój działu B+R firmy Stomadent poprzez zakup zintegrowanej komory próżniowej 

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw 

Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw 

Schemat: 1.1.C Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem  

działalności badawczo-rozwojowej 

-  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 01.06.2011 r. 

Opis/parametry przedmiotu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 
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za cenę netto:...........................................zł,  

plus podatek VAT ....................................zł 

tj. cena brutto.............................................zł 

(słownie:.................................................................................................................................... ) 

Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………………………… 

Okres gwarancji:……………………………………………………………………………….. 

Termin ważności oferty: ……………………………………………………………………… 

 

 

........................................................ 

            miejscowość i data   ………………………………………………

         Pieczęć i podpis 


