
 

 
nowatorska, nagradzana technologia oczyszczania  ścieków         

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  

Projekt „Badania przemysłowe nad optymalizacją procesu napowietrzająco - mieszającego w systemach 
eliminujących elementy ruchome” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Zielona Góra , dnia 18 stycznia 2013 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Dotyczy: wynajmu urządzeń na potrzeby stanowiska badawczego  
 
Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją przez BIOPAX PL Sp. z o.o. w partnerstwie z 
Zakładem Produkcji Metalowej „DECMET” Jan Dec, umowy z PARP nr UDA-POIG.01.04.00-08-
022/11-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój 
nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.  
 
Zamawiający:  
BIOPAX PL Sp. z o.o.  ul. Wojska Polskiego 63, 65-001 Zielona Góra  
 
z dniem 18 stycznia 2013 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty 
dotyczącej wynajęcia urządzeń na potrzeby stanowiska badawczego o następujących parametrach i 
specyfikacji:  
1) tlenomierze laboratoryjne do dokładnych pomiarów stężenia tlenu w wodzie i ściekach  o 
następujących parametrach:  

a) głębokość zanurzenia – 3 metry – 1 szt, 
b) głębokość zanurzenia – 4 metry – 1 szt, 
c) głębokość zanurzenia – 5 metrów – 1 szt, 
d) głębokość zanurzenia – 7 metrów – 1 szt, 

2) rejestrator pomiarów – obsługujący wszystkie powyżej wymienione tlenomierze wraz z 
oprogramowaniem – 1 szt. 
3) dmuchawa powietrza z falownikiem (w tym akcesoria: filtr powietrza, tłumik, króćce) – moc min. 
1,5 kW, 
4) elektroniczny zespół pomiaru zużycia energii elektrycznej, 
5) rejestrator przepływu ilości powietrza wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem (w tym sonda 
przepływu powietrza, czujnik temperatury, przewód elastyczny). 
 
Okres wynajmu: od 01 lutego 2013 r. do 30 listopada 2013 r. 
 
Miejsce dostawy urządzeń: ul. Kolejowa 4, 66-131 Cigacice 
 
Oferty zawierające:  
1. cenę,  
2. dane teleadresowe dostawcy,  
3. datę ważności oferty -  co najmniej do dnia 30 stycznia 2013 roku,  
4. termin dostawy urządzeń -  do 01 lutego 2013 roku  
 
prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie papierowej oraz drogą elektroniczną na 
adres: info@biopax.pl do dnia 30 stycznia 2013 roku.  
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Sposób wyboru oferty 
 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:  
Nazwa kryterium Waga [%]  
1. Cena oferty - 100  
a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:  
P1 = (Cn/Cr) x  100 
gdzie:  
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie  
Cn – najniższa cena zaoferowana  
Cr – cena rozpatrywanej oferty  
100 – waga kryterium  
Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najniższa oferowana cena. Maksymalną liczbę punktów 100 
otrzyma najlepiej oceniona oferta. 

Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół składający się z 
przedstawiciela/li Zamawiającego.   

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej zamawiającego tj. 
BIOPAX PL Sp. z o.o. (www.biopax.pl) oraz w siedzibie  Zamawiającego tj. w Zielonej Górze  przy 
ul. Wojska Polskiego 63 w miejscu ogólnodostępnym. 
Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiajacego – www.biopax.pl. 
 

 
Bolesław Bernaczek  
 
 
 
Prezes 
Biopax PL Sp. z o.o.  
 

 


