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Zielona Góra, 05.08.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR/mHohs-02/III/2020 

W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zapraszamy do 
złożenia oferty na: 

Tabela 1 
L.p. Przedmiot zapytania                           Ilość 

1. 

 

Stojak i dozownik na płyn dezynfekcyjny do dezynfekcji rąk 
 
Wymagania: 

 Higieniczne podawanie środka dezynfekującego dzięki dźwigni 
łokciowej; 

 Precyzyjne dawkowanie płynu; 
 Pojemnik do uzupełniania o pojemności 1l; 
 Solidna stalowa konstrukcja- stal nierdzewna matowa 304L lub 306L: 

stojak ze stali nierdzewnej grubości 3mm, dozownik ze stali o grubości 
1,2mm; 

 Przybliżone wymiary dozownika: 103 x 309 x 82 mm; 
 Konstrukcja dozownika- zamykana na kluczyk; 
 Dół podstawy stojaka z otworami montażowymi; 
 Wymiary stojaka: 300x200x1300 mm. 

2 szt. 

Uwagi:  

a) termin oczekiwania na ofertę: 12.08.2020; 

b) dopuszcza się potwierdzenie spełnienia norm równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że 

norma równoważna odpowiada normom, do których odwołuje się Zamawiający. 

c) przedmiot zamówienia musi zawierać wszelkie dodatkowe koszty; 

d) minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc; 

e) dane do faktury VAT:  

 LfC Sp. z o.o.,  

 929-011-26-10 

 ul. Kożuchowska 41,  

 65-364 Zielona Góra, 

f) kryterium wyboru oferty: 

   - zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,  

    - najniższa cena - 100%; 

 Do oceny każdej pozycji z oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:  
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 K1= Cn / Cb * 100 

 Oznaczenia:  

 Cn – najniższa cena; 

 Cb - cena złożonej oferty; 

g) Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym; 

h) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

i)   Zakup realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

 

 
 
 


