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Ogłoszenie o zamówieniu nr 4
W dniu 22 kwietnia 2014 roku firma P.P.H.U. LEDO. s.c. Dominik Olbrzymek, Jakub Olbrzymek,
mieszcząca się na ulicy Rumuńskiej 12 w Łodzi posługująca się NIP 726-255-22-99, Regon
100293708 ogłasza zamówienie w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2007-2013, w ramach Osi priorytetowej III:
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i
konkurencyjności przedsiębiorstw, dla projektu „Wdrożenie przez firmę innowacyjnej technologii
wytwarzania implantów twarzo-czaszki w oparciu o budowane zrobotyzowane gniazdo obróbcze”.
Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na podstawie
„Zasad udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty
współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013”.
Przedmiotem zamówienia jest system operacyjny do kontroli pomiarowej wykonywanych detali
umożliwiający:


Zainstalowanie na frezarce 5- osiowej wraz z postprocesorem



Porównanie projektu z gotowym detalem



Drukowanie raportów



Sterowanie CNC

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty w formie pisemnej w zaklejonych kopertach
z zaznaczeniem, że dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nr 4, osobiście bądź pocztą kurierską za
potwierdzeniem odbioru. Złożona oferta powinna zawierać:


Nazwę i adres oferenta



Opis proponowanego systemu operacyjnego, nawiązujący do cech wyszczególnionych w
ogłoszeniu o zamówieniu



Termin dostawy przedmiotu zamówienia podany w tygodniach



Wartość oferty (netto oraz brutto)
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Warunki płatności



Okres gwarancji



Datę sporządzenia oferty.
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Kryteria wyboru:
1. cena – waga 80 % (wartości zamówienia netto)
2. okres gwarancji – waga 20%
Sposób obliczania punktów za kryteria:
Cena najniższa / cena badana x 80 %
Okres gwarancji badany / okres gwarancji najdłuższy x 20%
Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 16.05.2014r.
Planowany termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 31.05.2014r.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
91-336 Łódź, ul. Rumuńska 12
Termin składania ofert do 09.05.2014 r. do godz. 16.00
Termin otwarcia ofert 12.05. 2014 r. godz. 10.00
Osoba do kontaktu w ramach zamówienia – Dominik Olbrzymek 42 654-91-54.
Na wyżej wymienione oprogramowanie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
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