Zielona Góra, 31.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB/IS-06/III/2017

W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
zapraszamy do złożenia oferty na:
Tabela 1

Przedmiot zapytania
Badania modelowe wariantowych bio-stabilizacji do stawu biodrowo-krzyżowego: wersja ISaF i IS
Zakres prac:
1.
2.

3.

4.

Optymalizacja geometrii na potrzeby obliczeń
Obliczenia statyka nieliniowa:
2.1 Ścinanie model 1 (między materiałem z kości)
2.2 Ścinanie model 2 (między materiałem z kości)
2.3 Ścinanie model 1 (między materiałem metalowym)
2.4 Ścinanie model 2 (między materiałem metalowym)
Obliczenia semi dynamika nieliniowa:
3.1 Ścinanie model 1 (między materiałem z kości)
3.2 Ścinanie model 2 (między materiałem z kości)
3.3 Ścinanie model 1 (między materiałem metalowym)
3.4 Ścinanie model 2 (między materiałem metalowym)
Analiza zmęczeniowa:
4.1 Ścinanie model 1 (między materiałem z kości)
4.2 Ścinanie model 2 (między materiałem z kości)
4.3 Ścinanie model 1 (między materiałem metalowym)
4.4 Ścinanie model 2 (między materiałem metalowym)

Efekt końcowy: Raport merytoryczny + prezentacja wyników w siedzibie LfC
W trakcie postępowania wymagany jest wgląd w dokumentację szczegółową zawierającą bardzo wrażliwą zawartość IP
udostępnianą w siedzibie Zamawiającego po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności (Załącznik nr
1). Załączone do niniejszej oferty oświadczenie należy przedstawić w formie pisemnej Zamawiającemu. Na tej podstawie
potencjalnemu Oferentowi zostanie przedstawiona dokumentacja.

Uwagi:
a)

termin oczekiwania na ofertę: 14.09.2017 r.;

b)

minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc;

c)

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

d)

warunki dostawy DDP:
LfC Sp. z o.o.,
ul. Kożuchowska 41

Adres kontaktowy: LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk, tel. +48 68 321 92 00, fax +48 68 320 47 18, email:lfc@lfc.com.pl, www.lfc.com.pl
Siedziba firmy: LfC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, tel. +48 68 322 47 79, fax +48 68 327 19 39, email:rd@lfc.com.pl
Projekt pt.: „Innowacyjna metoda chirurgiczna z drukowanym wielofunkcyjnym implantem 3D-Truss do wielomiejscowej fuzji biodrowo-krzyżowej”
jest współfinansowany ze środków Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

65-364 Zielona Góra

e)

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;

f)

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

g) Zakup realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Adres kontaktowy: LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk, tel. +48 68 321 92 00, fax +48 68 320 47 18, email:lfc@lfc.com.pl, www.lfc.com.pl
Siedziba firmy: LfC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, tel. +48 68 322 47 79, fax +48 68 327 19 39, email:rd@lfc.com.pl
Projekt pt.: „Innowacyjna metoda chirurgiczna z drukowanym wielofunkcyjnym implantem 3D-Truss do wielomiejscowej fuzji biodrowo-krzyżowej”
jest współfinansowany ze środków Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik nr 1

..................................................

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany ......................................................................................................................
zamieszkały: ...............................................................................................................................,
legitymujący się dowodem osobistym ......................................................................., podejmując
seria i numer dowodu osobistego

się współpracy z firmą LfC Sp. z o.o. w Zielonej Górze, przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje
techniczne, handlowe i/lub wiedza odnosząca się do LfC i/lub jego działalności, które znalazły się w moim
posiadaniu zarówno w postaci pisemnej, jak też przez ustny przekaz albo w jakikolwiek inny sposób, będą
traktowane przeze mnie jako poufne i nie mogą być udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani
wykorzystywane przeze mnie bez pisemnej zgody LfC.
W związku z tym zobowiązuję się do nieujawniania i niewykorzystywania jakichkolwiek informacji
lub innej wiedzy związanej z działalnością firmy osobom trzecim, w tym jednostkom gospodarczym i innym
instytucjom prowadzącym podobną działalność, w tym działalność badawczo-rozwojową, a w
szczególności do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa (służbowej, zawodowej,
handlowej) w zakresie produkowanych wyrobów, asortymentu, konstrukcji i technologii wytwarzania,
prowadzonych prac innowacyjnych i badawczo-rozwojowych, strategii działania, dostawców i odbiorców
wyprodukowanych wyrobów.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

w

szczególności w zakresie konstrukcji i technologii wytwarzania oraz strategii działań i prowadzonych prac
innowacyjnych, planowanego rozwoju i inwestycji, traktowane będzie jako wyrządzenie szkody majątkowej
firmie LfC Sp. z o.o. i może być podstawą do dochodzenia przez firmę ode mnie stosownego
odszkodowania.

...................................................
czytelny podpis
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