„EKO-LAB” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
58-300 Wałbrzych ul. Beethovena 1,
tel.748426909, fax.748429839
www.eko-lab.eu email: biuro@eko-lab.eu

Znak sprawy: RR/1/EL/X/2018

Wałbrzych, 18 października 2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
POSTĘPOWANIE OPARTE NA ROZEZNANIU RYNKU ZAMÓWIENIE
powyżej 20 tyś. zł netto
Nazwa zamówienia:
Autosampler
Tytuł projektu: „Rozszerzenie oferty oraz zmiana procesu świadczenia usług laboratoryjnych
w EKO – LAB sp. z o.o.”

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad oceny kwalifikowalności wydatków
w zakresie wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, rozdział
6.2 wytycznych.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2018 roku
W imieniu Firmy „EKO-LAB” Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty na dostawę
autosamlera o parametrach:
- autosampler przenośny z aktywnym chłodzeniem z pojemnikiem 1x10 l z próżniowym
systemem dozującym z wężem ssącym ( minimum 5 metrów) i obciążnikiem do węża,
autosampler sterowny za pomocą sterownika mikroprocesorowego zasilanego bateryjnie,
- pompa próżniowa umożliwiająca pobór próbek proporcjonalnie do przepływu ( w zakresie
nastaw 5-250 ml);
- ładowarka do autospalera (jeżeli nie jest w komplecie) o klasie szczelności IP 65,
-zestaw umożliwiający pomiar przepływu ścieków w celu pobrania próbki proporcjonalnej
do przepływu a nie czasu np ,,ultradźwiękowy czujnik przepływu wraz z przetwornikiem"
współpracujący z pompą próżniową,

- układ do pomiaru pH pobieranych próbek ścieków (pH-metr + elektroda w zakresie pH 212).
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: biuro@eko-lab.eu w terminie do
dnia 25.10.2018r. do godziny 10:00.
2. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Piotr Pańków
Tel. 500170815
e-mail: biuro@eko-lab.eu
3. Formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
załącznik Nr 1
OCENA OFERT.
Nie dotyczy.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66
KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych
lub Zasady Konkurencyjności. Ma ona wyłącznie na celu rozpoznanie cenowe wyniku wśród
firm i osób mogących realizować powyższe zamówienie, oraz uzyskanie wiedzy na temat
szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem.
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Załącznik Nr 1 do Rozpoznania rynku
Wzór Oferty
Imię i nazwisko/nazwa Oferenta: ...............................................................................................................
Adres oferenta: ..............................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................
Nr telefonu: .....................................................................................................................................................
Adres e-mail: ..................................................................................................................................................
skierowana do:
„EKO–LAB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Beethovena 1
58-300 Wałbrzych
Nawiązując do rozeznania rynku z dnia 18.10.2018 przedstawiamy ofertę na dostawę
autosamplera:
- autosampler przenośny z aktywnym chłodzeniem z pojemnikiem 1x10 l z próżniowym
systemem dozującym z wężem ssącym ( minimum 5 metrów) i obciążnikiem do węża,
autosampler sterowny za pomocą sterownika mikroprocesorowego zasilanego bateryjnie,
- pompa próżniowa umożliwiająca pobór próbek proporcjonalnie do przepływu ( w zakresie
nastaw 5-250 ml);
- ładowarka do autospalera (jeżeli nie jest w komplecie) o klasie szczelności IP 65,
-zestaw umożliwiający pomiar przepływu ścieków w celu pobrania próbki proporcjonalnej
do przepływu a nie czasu np ,,ultradźwiękowy czujnik przepływu wraz z przetwoenikiem"
współpracujący z pompą próżniową,
- układ do pomiaru pH pobieranych próbek ścieków (pH-metr + elektroda w zakresie pH 212).

Oferowana

cena

za

autosampler:

…………………………………….…

zł)

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

.............................................................
(data i podpis Oferenta)
Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w niniejszej ofercie i zobowiązuję się do
przedstawienia dokumentów je potwierdzających na żądanie Zamawiającego.

.............................................................
(data i podpis Oferenta)
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