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Ogłoszenie o zamówieniu 

 
Tytuł projektu: 

 

„Wzrost konkurencyjności firmy Stolarstwo Henryk Węgliński poprzez zakup 

innowacyjnych środków trwałych.” 

 

Nazwa osi priorytetowej i działania: 

 

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. 

Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw. 

Regionalny Programy Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 

 
Stolarstwo Henryk Węgliński 

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

 

Dane zamawiającego: 

 

Stolarstwo Henryk Węgliński 

Ul. Jodłowa 10 

95-200 Pabianice 

NIP: 731-102-05-92 

REGON: 470496617 

Tel. 602368571 

www: www.weglinscy-meble.pl 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

1. Instalacja odpylająca (odciąg wiórów z oprzyrządowaniem) – 1 szt. 

 

Opis  przedmiotu zamówienia: 

 

Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: 

 Prędkość przepływu – 28 m/s 

 Ilość powietrza –  2785 m3/h 

 Czyszczenie materiału – wstrząsami po wyłączeniu 

 Zasilanie - 230/400 V, 50 Hz 

 Spręż wentylatora -  1650 Pa 

 

W skład oprzyrządowania wchodzą: rury stalowe z blachy ocynkowanej, (kolana, trójniki, 

redukcje, opaski, szybkozłączki), zasuwy, uchwyty, węże elastyczne, klapy zwrotne, łapacze 

klocków) 
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Długość instalacji: 

 rura stalowej o średnicy 160 mm ~5 mb, 

 rura stalowej o średnicy 200 mm ~4 mb, 

 kolanko 90 stopni  o średnicy 160 mm – 1 szt., 

 kolanko 90 stopni o średnicy 200 mm – 1 szt., 

 redukcja ze średnicy 200 mm na 160 mm – 1 szt., 

 redukcja ze średnicy 200 mm na 120 mm – 1 szt., 

 rozgałęźnik o średnicy 200 mm – 1 szt., 

 wąż elastyczny o średnicy 160 mm – 3 mb, 

 wąż elastyczny o średnicy 120 mm – 3 mb, 

 wąż elastyczny o średnicy 200 mm – 2 mb, 

 rura stalowa do przyłączenia węza elastycznego jednostronnie okołnierzowana o 

średnicy 160 mm – 1 szt., 

 rura stalowa do przyłączenia węza elastycznego jednostronnie okołnierzowana o 

średnicy 120 mm – 1 szt., 

 rura stalowa do przyłączenia węza elastycznego jednostronnie okołnierzowana o 

średnicy 200 mm – 1 szt., 

 obejma zaciskowa o średnicy: 160 mm – 2 szt., 

 obejma zaciskowa o średnicy: 120 mm – 2 szt., 

 obejma zaciskowa o średnicy: 200 mm – 2 szt., 

 klamra zaciskowa o średnicy: 160 mm – 5 szt., 

 klamra zaciskowa o średnicy: 120 mm – 1 szt., 

 klamra zaciskowa o średnicy: 200 mm - 6 szt., 

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 15.04.2013 

 

Kryteria wyboru ofert : 

 

1. cena (100%), 

 

Sposób oceny spełnienia warunków: 

1. Cena 

- oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów 

- kolejne otrzymują punkty przyznane wg wzoru: 

Stosunek ceny netto w ofercie z najniższą ceną do ceny netto badanej oferty mnożony przez 

100 

 

Oferta musi zawierać: 

 datę jej sporządzenia, 

 cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia, 

 specyfikację przedmiotu zamówienia równą lub równoważną z tą przedstawioną w 

ogłoszeniu o zamówieniu 

 termin realizacji zamówienia, 

 warunki gwarancji.  
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawiania do 

wykonywania określonej działalności lub czynności (złożenie oferty na niniejsze ogłoszenie 

jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent posiada stosowne uprawnienia. 

 

Termin składania ofert upływa 22.01.2013 o godz. 10 
 

Oferty należy składać listownie lub osobiście w siedzibie zamawiającego: 95-200 Pabianice 

ul. Jodłowa 10 

 

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z następującym opisem:  

 

”Oferta sprzedaży Instalacji odpylającej (odciąg wiórów z oprzyrządowaniem) w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 7.01.2013”. 

 

Na kopercie należy umieścić też nazwę i adres Wykonawcy. 

Oferty zostaną otworzone w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.01.2013 roku 

o godz. 10: 30. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania: 
Henryk Węgliński 

Tel. 602368571 

e-mail: stolarstwo.h.w@o2.pl 

 

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na 

złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 

 

Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 

Wykonawców szczegółów oferty. Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do 

wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia oraz do unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 

zrezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert. 
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