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REQUEST FOR PROPOSAL
OBJECT
We would like to request an offer for:
Platinum/10% Iridium marker-bands
1.
2.
3.
4.

OD = 2.16 +/- 0.02 mm, ID = 2.06 +/- 0,02 mm, Length = 1,02 +/- 0,15 mm – quantity: 10 000 ea
OD = 1.85 +/- 0.02 mm, ID = 1.75 +/- 0,02 mm, Length = 1,02 +/- 0,15 mm – quantity: 5 000 ea
OD = 2.00 +/- 0.02 mm, ID = 1.80 +/- 0,02 mm, Length = 1,50 +/- 0,15 mm – quantity: 3 000 ea
OD = 2.18 +/- 0.02 mm, ID = 2.06 +/- 0,02 mm, Length = 1,50 +/- 0,15 mm – quantity: 10 000 ea

SCHEDULE
Requested product must be delivered in 12 weeks from the date of order.
REQUIREMENTS REGARDING THE PROPOSAL
Submitted offer should contain:
- The name and address of the bidder.
- The date of preparation,
- The unit price and total net and gross in EUR/USD
- Validity of the offer,
- The conditions and date of payment,
TERMS AND CONDITIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

The Proposal must reflect the requirements of Request for Proposal.
The Bidder covers all cost of preparation of the Proposal.
Partial proposals are not allowed.
All processes regarding this Request for Proposal could be terminated without making the final decision
and without providing any reasons.
Content of the Request for Proposal could be changed by the buyer; the Bidder will be notified of that fact
and if necessary all deadlines could be postponed.
The Buyer’s final decision is non-negotiable.
The Buyer can request additional information and the update of the Proposal.
Rejection of the Bidder’s Proposal is not a basis for any compensation.

REQUIREMENTS REGARDING THE PROPOSAL
The offer should be written on letterhead stamped by the bidder, have a date of preparation and should be signed by the
bidder.
SUBMISSION DEADLINE AND ADDRESS

The offer should be sent via email to the following address: z.przerwa@hagmed.com or fax 0048 46 8144805 or sent by
mail to the following address: Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna ul.
Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka. Poland.
The deadline for submitting offers expires on: 27.07.2016
Request for proposal was presented in the headquarters of ordering comprised in Rawa Mazowiecka, Tomaszowska 32
in a publicly accessible place and at the website: www.hagmed.com.

CRITERIA OF OFFERT SELECTION
Selection of the best offer will be based on the following criteria:

No. Description
1 Price
2 Total

Weight100
100

Number of points

Purchaser will select the most advantageous offer, which obtains the highest number of points based on established
criteria and sign a contract with the selected contractor.

…………………………………
Signature of purchaser
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ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZEDMIOT ZAPYTANIA
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:
Tulejek ze stopu platyna/10%iryd
1.
2.
3.
4.

Średnica zewnętrzna = 2.16 +/- 0.02 mm, Średnica wewnętrzna = 2.06 +/- 0,02 mm, Długość = 1,02 +/- 0,15 mm
– ilość: 10 000 szt.
Średnica zewnętrzna = 1.85 +/- 0.02 mm, Średnica wewnętrzna = 1.75 +/- 0,02 mm, Długość = 1,02 +/- 0,15 mm
– ilość: 5 000 szt.
Średnica zewnętrzna = 2.00 +/- 0.02 mm, Średnica wewnętrzna = 1.80 +/- 0,02 mm, Długość = 1,50 +/- 0,15 mm
– ilość: 3 000 szt.
Średnica zewnętrzna = 2.18 +/- 0.02 mm, Średnica wewnętrzna = 2.06 +/- 0,02 mm, Długość = 1,50 +/- 0,15 mm
– ilość: 10 000 szt.

TERMIN REALIZACJI
Dostawa w ciągu 12 tygodni od momentu zamówienia.
Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto EUR/USD
- termin ważności oferty,
- warunki i termin płatności,
OGÓLNE WARUNKI:
• Oferta musi spełniać wymagania zapytania ofertowego.
• Wykonawca pokrywa wszystkie koszty przygotowania wniosku.
• Oferty częściowe nie są akceptowane.
• Proces ofertowy może zostać zakończony bez podejmowania ostatecznej decyzji i bez podania przyczyny.
• Treść zapytania ofertowego może być zmieniona przez kupującego; Wykonawca zostanie powiadomiony o tym fakcie
i w razie potrzeby wszystkie terminy mogą zostać przełożone.
• Ostateczna decyzja kupującego nie podlega negocjacjom.
• Kupujący może żądać dodatkowych informacji i aktualizacji oferty.
• Odrzucenie oferty oferenta nie jest podstawą do jakiejkolwiek rekompensaty.

WYMAGANIA ODNOŚNIE OFERTY
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta l u b opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę
sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Termin i miejsce składania
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: z.przerwa@hagmed.com lub faksem
na nr (46) 814-48-05 lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED
Zając i Tomaszewski Spółka Jawna ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Termin składania ofert upływa w dniu: 27.09.2015
Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Rawie Mazowieckiej przy ulicy
Tomaszowskiej 32 w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej www.hagmed.com.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.
1
2

Nazwa
Cena
Razem

Waga100
100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska
o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

ilość punktów

najwyższą

ilość

punktów

w

…………………………………
Podpis zamawiającego

oparciu

