
  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Katowice, 14.11.2016 r. 

 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/KIZO 

  
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa formy do wykonywania odlewów ciśnieniowych 
izolatorów przepustowych z kompozycji epoksydowej. Dostawa  jest realizowana w ramach 
projektu; Zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa rozdzielnicy izolowanej gazem 
SF6 (g3) o podwyższonych parametrach znamionowych poprzez wprowadzenie systemu nadzoru 
pracy oraz nowatorskiego rozwiązania minimalizującego skutki zwarcia łukowego, realizowany w 
ramach POIR działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4. Numer umowy o dofinansowanie:Nr 
POIR.04.01.04-00-0073/15 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 

 
KIZO SP. Z O.O. SP.K. 

40-748 KATOWICE, OKONIOWA 6 
Telefon: +48 501 201 566 
biuro@kizo-izolatory.pl 

 
 
 

 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAÓWIENIA - SZCZEGÓŁY 
 
 Przedmiotem zamówienia jest forma 2-gniazdowa do produkcji izolatorów przepustowych z 
kompozycji żywicy epoksydowej wykonywanych metodą żelowania pod ciśnieniem.  
Dokumentacja formy jest dostępna w wersji elektronicznej (plik typu .stp) przesyłana do oferenta 
zainteresowanego przetargiem. Adres do kontaktu; biuro@kizo-izolatory.pl. 
 
3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. Oferty można składać w formie papierowej lub elektronicznej. 
2. Oferent nie ma możliwości zmiany oferty, warunków lub ceny po zakończeniu przetargu. 
zaoferowanych egzemplarzy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ze wszystkich ofert najtańszej spełniającej 
wymagania techniczne 
4. Cena powinna zawierać dostawę do siedziby Zamawiającego. 
 
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU 
 
Data ogłoszenia przetargu: 14.11.2016 r. 
Termin składania ofert: 28.11.2016 r. – oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. 
 
Termin realizacji zamówienia: w ciągu 4 tygodni od złożenia zamówienia. 
 



  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
5. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 Za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną. Kryterium cena – 100%. 

 

6. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 

Oferty należy składać w wersji papierowej w siedzibie spółki lub przesłać w wersji elektronicznej 

na adres e mail wymieniony w punkcie 1 niniejszego zapytania. 

 

Oferta musi zawierać: 

• dane oferenta, 

• datę oferty, 

• datę ważności oferty, 

• cenę wyrażoną w PLN do dwóch miejsc po przecinku, 

• termin dostawy 

• oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych wg załącznika 
 
 
 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia drogą e-mailową (biuro@kizo-izolatory.pl). Zamawiający niezwłocznie udzieli 
wyjaśnień, chyba że pytanie wpłynie na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniami przekaże wszystkim stronom biorącym udział w postępowaniu. 
 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Oferent. 
 
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
 Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
Oferty z krótszym okresem ważności zostaną odrzucone.  


