Łódź, dn. 16.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe ZO-MZ-95/555/08/2016
W związku z realizacją Projektu w ramach III konkursu „Programu Badań Stosowanych”
w ścieżce programowej B, Energetyka i elektrotechnika
Firma Vibroson Łódź Sp. z o. o.
złącznych.

prosi o składanie ofert handlowych na dostawę elementów

1. Opis przedmiotu zamówienia: elementy złączne wymienione poniżej:
 Pręt gwintowany M12 kl. 8.8 (czarny) l=2m
 Nakrętka M12 kl. 8 (ocynk)

36 szt.
500 szt.






Podkładka płaska pod M12 (ocynk)
Podkładka sprężysta pod M12 (ocynk)
Nakrętka kołpakowa M16 (czarna)
Śruba M16x40 kl. 5.8 (ocynk)

1000 szt.
1000 szt.
100 szt.
500 szt.






Podkładka płaska pod M16 (ocynk)
Podkładka sprężysta pod M16 (ocynk)
Śruba M16x50 kl. 5.8 (ocynk)
Nakrętka M16 kl.5 (ocynk)

600 szt.
400 szt.
300 szt.
300 szt.






Nakrętka kołpakowa M12 kl. 8.8 (czarna)
Śruba M12x30 kl. 8.8. (ocynk)
Śruba M12x50 kl. 8.8. (ocynk)
Nakrętka wysoka M12 h=18 (czarna)

250 szt.
100 szt.
40 szt.
150 szt.






Śruba M12x35 kl. 8.8. (ocynk)
Śruba M6x15 kl. 8.8. (ocynk)
Podkładka płaska pod M6 (ocynk)
Podkładka sprężysta pod M6 (ocynk)

100 szt.
80 szt.
80 szt.
80 szt.






Śruba M8x25 kl. 8.8. (ocynk)
Podkładka płaska pod M8 (ocynk)
Podkładka sprężysta pod M8 (ocynk)
Śruba M14x40 kl. 8.8. (ocynk)

60 szt.
60 szt.
60 szt.
125 szt.






Podkładka płaska pod M14 (ocynk)
Podkładka sprężysta pod M14 (ocynk)
Nakrętka koronowa M30x2 h=33 kl. 5.6 (ocynk)
Podkładka płaska pod M30 (ocynk)

125 szt.
125 szt.
30 szt.
30 szt.






Zawleczka odginana 5x55 (ocynk)
Wpust pryzmatyczny 12x8x50 (obustronnie zaokrąglony)
Nakrętka sześciokątna niska M20x1,5
Nakrętka sześciokątna niska M20x1,5 (lewy gwint)

30 szt.
30 szt.
25 szt.
25 szt.

 Śruba M20x65 kl. 5.8 (ocynk)
 Nakrętka M20 kl.5 (ocynk)
 Profil kwadratowy 200x200, ścianka 5 mm

45 szt.
50 szt.
12 m.

Prosimy o dostarczenie certyfikatów materiałowych 3.1 do powyższych materiałów.
Płatność przelewem.
2. Informacje dodatkowe:
Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 16.08.2016 r.
Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 19.08.2016 r. do godziny 14:00
w formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 100 % cena netto.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle oferentowi, którego oferta uzyskała
największą ilość punktów, zamówienie na realizację przedmiotu oferty.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.vibroson.com.pl zakładka
„Aktualności”, oraz w siedzibie Spółki: ul. Wileńska 10, 94 – 029 Łódź na tablicy ogłoszeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia
postępowania bez dokonania wyboru oferty.

