Zielona Góra, 13.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB/IS-02/II/2018
W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
zapraszamy do złożenia oferty na:
L.p.

1.

2.

3.

Tabela 1
Przedmiot zapytania
Rękawice jednorazowe Nitrylowe
Wymagania:
 Jednorazowe rękawiczki diagnostyczne z nitrylu;
 Do użytku w medycynie, przemyśle spożywczym i produkcji;
 Oferta z opisem wyrobu oraz Kartą Danych Technicznych;
 Wykonanie z syntetycznego kauczuku nitrylowego, bez wosków, silikonu czy plastyfikatorów;
 Kolor niebieski;
 Kategoria 3 - czynniki wysokiego ryzyka;
 Na prawą i lewą rękę;
 Z teksturowanymi palcami;
 Zwijany mankiet zapobiegający przedostawaniu się brudu do rękawicy;
 Niejałowe;
 Bezpudrowe;
 Nie powodujące uczuleń i alergii -hypoalergiczne;
 Nie wywołują alergii na lateks;
 Okres ważności: 5 lat
Zapewnienie jakości:
 wymagania: EN 455 1, 2, 3;
 Oznaczenie CE: Na każdym poziomie opakowań;
 Klasyfikacja CE: Klasa I;
 EN-374-2 ochrona bakteriologiczna;
 EN-374-3 odporność chemiczna.
Rękawice jednorazowe Neoprenowe
Wymagania:
 Przeznaczone do pracy w laboratorium i przemyśle;
 Guma syntetyczna neoprenowa;
 Kolor zielony;
 Oferta z opisem wyrobu oraz Kartą Danych Technicznych
 Grubość nie mniej niż 0,10 mm;
 Kategoria 3 - czynniki wysokiego ryzyka;
 Na prawą i lewą rękę;
 Bezpudrowe, ograniczone ryzyko zapaleń skóry u użytkowników;
 Wewnętrzna powłoka poliuretanowa ułatwiająca zakładanie;
 Rękawiczki muszą spełniać wymagania norm BHP: EN-374-2 ochrona bakteriologiczna, EN374-3 odporność chemiczna;
 Wskaźnik jakości AQL-1,5;
 Okres ważności 5 lat.
Preparat do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń
i wyposażenia typu Incidin Liquid Spray lub równoważne

Ilość

Rozmiar S –
5 kartonów po
100 szt. lub
równoważne

Rozmiar M –
10 kartonów po
100 szt. lub
równoważne

Rozmiar L –
5 kartonów po
100 szt. lub
równoważne

Rozmiar M –
10 kartonów po
100 szt. lub
równoważne

Rozmiar L –
10 kartonów po
100 szt. lub
równoważne

4 kanistry po 5
litrów lub
równoważne
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4.

5.

6.

Preparat w spray’u do profilaktyki przeciwgrzybicznej typu Incidin M Spray Extra lub
równoważne
Stół z basenem jednokomorowym spawanym
Wymagania:
- Wymiary 800x600x850mm, wysokość komory 300-400mm,
- Przetłoczenie spadek w kierunku syfonu tzw. Koperta,
- Komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304,
- Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego,
- Rant 40 mm pozwalający zachować higienę,
- Otwór o średnicy 30 mm pod baterie Hendi 970515 i 970508,
- Odpływ o średnicy 52 mm przystosowany do standardowych syfonów
- oferta z opisem wyrobu oraz Kartą Danych Technicznych;

1 opakowanie
5 litrowe lub
równoważne

1 komplet

Wanienka do dezynfekcji
Wymagania:
- kolor biały, o pojemności 2 l, wykonana z polipropylenu.
- Posiadająca sitko do wyjmowania dezynfekowanych narzędzi, koloru białego wykonanego z
PCV.
- Wanienka posiadająca pokrywę, która jest przeźroczysta i wykonana z mekrolonu,
- Wymiary wewnątrz wanny : 300 mm x 150 mm x 100 mm,
- oferta z opisem wyrobu oraz Kartą Danych Technicznych;

6 szt.

Uwagi:
a)

termin oczekiwania na ofertę: 23.04.2018 r.;

b)

Przedmiot zamówienia musi zawierać wszelkie dodatkowe koszty w tym dostawę;

c)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

d)

minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc;

e)

dane do faktury VAT:
LfC Sp. z o.o.,
929-011-26-10
ul. Kożuchowska 41,
65-364 Zielona Góra,

f)

warunki dostawy DDP:
LfC Sp. z o.o.,
ul. Składowa 5B
66-016 Czerwieńsk

g)

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;

h)

Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym;
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i) Zakup realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
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