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Projekt pt. „Innowacyjna technologia chirurgiczna z urządzeniem implantowanym (IP) rozszerzająca efektywne leczenie kręgosłupa 
degeneracyjnego – badania modelowe”, jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań 
Stosowanych. 

 Zielona Góra, 11.12.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PBS/IIVbF-26/IV/2017 

W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Programu Badań Stosowanych zapraszamy do złożenia oferty na: 
Tabela 1 

L.p. Przedmiot zapytania Ilość 

1. Urządzenie do pomiaru twardości w skali A Shore’a 
Wymagania: 
- bezpośredni elektroniczny odczyt pomiaru, 
- zainstalowany na statywie, 
- możliwość użytkowania jako przenośny przyrząd pomiarowy, 
- zestaw płytek kalibracyjnych dla skali A, 
- elementy ulegające uszkodzeniu lub zużywające się (wgłębnik itp.) szt. 2 dla każdego elementu, 
- świadectwo wzorcowania, 
- gwarancja min. 24m-c. 

1 szt. 

2. Urządzenie do pomiaru twardości w skali D Shore’a 
Wymagania: 
- bezpośredni elektroniczny odczyt pomiaru, 
- zainstalowany na statywie, 
- możliwość użytkowania jako przenośny przyrząd pomiarowy, 
- zestaw płytek kalibracyjnych dla skali D, 
- elementy ulegające uszkodzeniu lub zużywające się (wgłębnik itp.) szt. 2 dla   każdego elementu, 
- świadectwo wzorcowania, 
- gwarancja min. 24m-c. 

1 szt. 

Uwagi:  

a) termin oczekiwania na ofertę: 18.12.2017 r.; 

b) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

c) minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc; 

d) dane do faktury VAT:  

 LfC Sp. z o.o.,  

 929-011-26-10 

 ul. Kożuchowska 41,  

 65-364 Zielona Góra, 

e) warunki dostawy DDP:  

 LfC Sp. z o.o.,  

 ul. Kożuchowska 41 

 65-364 Zielona Góra 

f) kryterium wyboru oferty:  

   - zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,  

    - najniższa cena - 100%; 

 Do oceny oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:  

 K1= Cn / Cb * 100 

 Oznaczenia:   Cn – najniższa cena;   Cb - cena złożonej oferty; 

g) Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym, 

h) Zakup realizowany jest w ramach Programu Badań Stosowanych. 

http://www.lfc.com.pl/

