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Zapytanie ofertowe

- przedmiot zapytania:
Dostawa butli na czyste gazy - 4 szt.

- opis przedmiotu zapytania zawarto w punkcie 3,
- w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Os
Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Dzialanie: 1.1 Infrastruktura uczeini, Nr projektu: POPW
1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29
pazdziernika 2009

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych - wartosc
zamowienia nie przekracza wyrazonej w ziotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiajqcy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007 - 2013

,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013

Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
Dziaianie: 1.1 Infrastruktura uczeini
Nr projektu: POPW 1.1-18
Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

Czesc I. Poz. 102/009, 102/010 - Butle na gazy techniczne czyste, butle
z wtloczonym gazem - 4 szt.

Charakterystyka wymogow ogolnych butli
Butle, stosowane wyla.cznie do gazow laboratoryjnych,
Wymiary - dostepne w dwoch standardowych wielkosciach: B10 i B50.
Wykonanie - stal, zawory z chromowanego mosiqdzu (zabezpieczone folia^ termokurczliwa.) ,oraz
zawory NRV-RPV.
Butle musza. bye osuszane, prozniowane i wygrzewane przed pierwszym napelnieniem.
Rampy petnia_ce sa. dedykowane wyla.cznie do gazow laboratoryjnych.
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Butla z azotem
Parametry min azotu
Masa molowa 28,01 g/mol
Gestosc wzgledna gazu 0,97 (powietrze=1)
Gestosc wzgledna cieczy 0,8 (woda=1)
Czystosc (% obj.) N2 >99,999
Zanieczyszczenia (ppm v/v) H20 < 3

O2 < 2
CnHm<0,5

Wttoczony gaz dostarczany z odpowiednia^ dokumentacj^
Charakterystyka butli: B50, 200bar, ilosc gazu min. 9,6 m3

Butla z Helem
Parametry min helu
Masa molowa 4,00 g/mol
Gestosc wzgledna gazu 0,14 (powietrze=1)
Czystosc (% obj.) He >99,9999
Zanieczyszczenia (ppm v/v) H20 ̂  0,5

O2 < 0,1
CnHm<0,1
CO < 0,1
CO2<0,1
H2<0,1
N2<0,1

Wttoczony gaz dostarczany z odpowiednia. dokumentacja.
Charakterystyka butli: B50, 200bar, ilosc gazu min. 9,1 m3

Butla z Ditlenkiem w$gla
Parametry min ditlenku wegla
Masa molowa 44,01 g/mol
Gestosc wzgledna gazu 1,53 (powietrze=1)
Czystosc (% obj.) He >99,995
Zanieczyszczenia (ppmv) H20 :£ 5

O2<25
KW< 1
C O < 1
N2<25

Wttoczony gaz dostarczany z odpowiednia. dokumentacja.
Charakterystyka butli: B10 z rurkq do uzyskiwania C2 w stanie ciektym, 57,3 bar, ilosc gazu min.7,5 kg

Butla z Acetylenem
Parametry min. acetylenu
Masa molowa 26,04 g/mol
Zapach czosnkowy
Gestosc wzgledna gazu 0,91 (powietrze=1)
Czystosc (% obj.) C2H2 >99,5
Wttoczony gaz dostarczany z odpowiednia. dokumentacja.
Charakterystyka butli: B50, 18 bar, ilosc gazu min. 10 kg

Dostawa do Wydziatu Lesnego w Hajnowce uj$ty w cenie oferty.
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I. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowiqzany jest do podania catkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po
przecinku.

II. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent bedzie si§ kierowat nastepuj^cymi kryteriami:
1. kryterium: cena - waga 100%

III. Termin realizacji zamowienia:

7 dni od daty podpisania umowy

IV. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia:
09.11.2012r.

do godz. 9.00 w zamknietej kopercie (zapieczetowanej w sposob gwarantuj^cy zachowanie w
poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaj^cej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biatostocka 15-
351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A pok. 08 - Dziat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej z dopiskiem:

,,Oferta dotyczy zapytania: Dostawa butli na czyste gazy - 4 szt. ; sygn. RO-230.083/20/2012 w
ramach projektu ..Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013"

Oferty, ktore wptyna^ do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert
beda^ odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w wersji elektronicznej

V. Opis warunkow udziatu w postepowaniu:

1. Oferta musi bye podpisana przez osob§ upowazniona. do reprezentowania firmy, zgodnie z
forma, reprezentacji oferenta okreslon^ w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
wtasciwym dla formy organizacji firmy oferenta.

2. Zamawiaja.cy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Oferta musi zawierac nastepuje|ce dokumenty:
Oferty cenowa^ - zat. nr 1

- Kopi§ KRS lub wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

3. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia

Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygniete nie pozniej niz wdniu 09.11.2012r. do godz. 15.00.
O wynikach postepowania jego uczestnicy zostana^ poinformowani droga_ faxow^ lub mailowa^
najpozniej w nastepnym dniu roboczym do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu
wybranego w wyniku rozstrzygniecia postepowania zostanie skierowane zlecenie realizacji
zamowienia oraz umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

Biatystok, 30 pazdziernika 2012r.

Zatwierdzit i podpisat:
roiektu

-.tackiej"
"iiodniej

)9-00

bfowski
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Dot. postep. RO-230.083/20/2012

Ja/My nizej podpisani

Zat^cznik nr 1

O F E R T A

z siedziba;

sktedamy niniejsza^ ofert§ dotycza^cq zapytania: Dostawa butli na czyste gazy - 4 szt. w ramach
projektu ,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biafostockiej" realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013"

Oferujemy:

doktedna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry techniczne ofertowanego przedmiotu

za cene netto: zt,
plus podatek VAT zl

tj. cena brutto zt
stownie:

• Termin realizacji zamowienia - 21 dni od daty podpisania umowy

miejscowosc i data

PieczQC i pod pis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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