Łódź dn. 22.08.2012
PPHU „Lis” Marcin Lis
Pl. Komuny Paryskiej 6 l.225
90-007 Łódź
NIP 7261123840, REGON 473066283
Firma PPHU „Lis” Marcin Lis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji puszystej włókniny
uzyskanej nową metodą wertykalną
W związku z powyższym firma PPHU „Lis” Marcin Lis na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy o finansach publicznych, ogłasza
rozpoczęcie postępowania konkursowego na zamówienie wyposażenia laboratorium B+R.
Przedmiotem zamówienia jest: wyposażenie laboratorium badawczego
– mikroskop laboratoryjny o parametrach:
• Powiększenie minimum 400 razy
• Obiektyw minimum 10X
– urządzenie do badania przewodzenia ciepła o parametrach:
• Zakres pomiarów w temperaturze od 0 stopni C do minimum 300 stopni C
• Zakres szybkości pracy mieszadła od 100 do minimum 400 obrotów/min
– urządzenie do badań składu surowcowego włókniny o parametrach:
• Identyfikacja włókien naturalnych
• Środek do identyfikacji w postaci płynnej
– waga analityczna o parametrach:
• Dokładność do minimum 0,1 g
• Szalka aluminiowa
– urządzenie do badań zawartości wilgoci o parametrach:
• Sonda igłowa
• Minimalny zakres pomiaru do pełnych jednostek
– urządzenie do badania zrywalności włókniny o parametrach:
• Wyposażenie w obciążniki
• Pomiar pionowy
– zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obsługi urządzeń laboratoryjnych o parametrach:
• monitor minimum 15 cali
• program do obsługi urządzeń laboratoryjnych
Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
• 60% cena,
• 40% funkcjonalność,
Oferty powinny zawierać nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, nazwę i opis oferowanego produktu wraz z parametrami
technicznymi, wartość netto oraz brutto, warunki płatności, okres ważności oferty, termin i warunki dostawy. Oferty winny być
zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2012r
Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe.
Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja. Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest Pan Marcin Lis tel.
601068870. Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres mailowy: biuro@firmalis.pl, marty72@poczta.fm,
pocztowy PPHU „Lis” Marcin Lis Pl. Komuny Paryskiej 6 l.225, 90-007 Łódź lub bezpośrednio w siedzibie firmy PPHU „Lis” Marcin
Lis
Termin składania ofert do dnia 29.08.2012r

