INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk
ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 58 3460881
Tel. (sekr.): 58 3416071

Fax: 58 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl

Gdańsk, dnia 14.09.2020 r.
wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
strona interentowa zamawiającego
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/D/ApBad/2020
z dnia 14.09.2020 r.
Procedura prowadzona na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych IMP PAN
Zamówienie o wartości nie przekraczającej wartości wskazanej w art. 4 ust 8 ustawy Pzp
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt CFRP oraz rdzeni aluminiowych :

Lp. Nazwa
1. Płyta CFRP

Ilość
12 szt.

Wymiary
500x500x1.5 mm

2.

6 szt.

500x500 mm

Rdzeń aluminiowy
typu ‘plaster
miodu’

Uwagi
Płyta kompozytowa wzmacniana włóknem
węglowym, zawartości włókien 45-55%
Płyta aluminiowa typu plaster miodu o
średnicy komórki 10-20 mm i grubości
grubości 10-20 mm

Okres dostawy do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
Kontakt: Imię nazwisko telefon email – osoba merytoryczna

2. Kwoty w walucie: PLN / EUR. Cena ostateczna obejmuje również koszty dodatkowe np.:
podatki, cła, transport, ubezpieczenie, itp.
3. Termin składania ofert: 21.09.2020 r. godzina 12:00
4. Oferty składać można:
a) elektronicznie, na adres e-mail: przetargi@imp.gda.pl, pfiborek@imp.gda.pl (e-mail z ofertą
należy wysłać na dwa adresy jednocześnie), w tytule maila wpisując: oferta w postępowaniu:
Zamówienie 16/D/ApBad/2020
b) Pocztą lub kurierem na adres:
REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82
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POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk
ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 58 3460881
Tel. (sekr.): 58 3416071

Fax: 58 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl

IMP PAN pokój 120
ul. J. Fiszera 14
80-231 Gdańsk
By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego
do dnia 21.09.2020 r. do godziny 12:00.
c) Złożone osobiście pod ww. adresem
5. Kryterium wyboru Wykonawcy:
Najniższa cena
6. Otwarcie i odczytanie ofert przewidziane jest na 21.09.2020 r. o godzinie 12:05 w siedzibie
Zamawiającego.
7. Cena oferty winna ujmować wszelkie elementy cenotwórcze w tym: podatki, cła, transport,
ubezpieczenie, itp.
8. Pytania dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz niniejszej procedury należy kierować na adresy
mailowe wskazane w zapytaniu. Zamawiający, bez podania źródła, pytań umieści odpowiedzi na
stronie internetowej.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
10. Zamawiający nie zakłada konieczności zawarcia umowy na piśmie na realizację niniejszego
zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastapi na podstawie zamówienia kierowanego
do wykonawcy po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
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