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Zielona Góra, 20.09.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB/IS-07/III/2018 

W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 

zapraszamy do złożenia oferty na: 
Pakiet 1 

L.p. Przedmiot zapytania:  
 
PPSU [Polisulfon fenylu] do zastosowań medycznych (materiał dopuszczony do 
krótkotrwałego kontaktu z ciałem ludzkim) 
 
materiał gatunku PPSU z atestami, kartami materiałowymi potwierdzającymi zgodność 
materiału z FDA (Food and Drugs Administration], atestami na biokompatybilność wg USP 
(U.S. Parmacopeia) Class VI lub ISO 10993 oraz potwierdzającymi możliwość wielokrotnej 
parą przegrzaną 137 o C 

Ilość 

1. - średnica ~ 38 mm +/- 1 mm  - kolor czarny  3 mb 

2. - średnica ~ 31 mm +/- 1 mm  - kolor czarny  3 mb 

3.  - średnica ~ 51 mm +/- 1 mm  - kolor czarny  3 mb 

4.  - średnica ~ 31 mm +/- 1 mm  - kolor niebieski 3 mb 

5. - średnica ~ 51 mm +/- 1 mm  - kolor niebieski  3 mb 

6. - średnica ~ 31 mm +/- 1 mm  - kolor zielony  6 mb 

7. - średnica ~ 38 mm +/- 1 mm  - kolor zielony  3 mb 

8. - średnica ~ 51 mm +/- 1 mm  - kolor zielony  3 mb 

 

Pakiet 2 

 

L.p. Przedmiot zapytania Ilość 

1. 

Polipropylen stabilizowany termicznie  
- płyta o grubość 12,7mm +/- 2 mm, pozostałe wymiary płyty 1219x1016 mm  
- kolor biały 
- atest FDA i USP Class VI do zastosowań medycznych 
 

3 szt.  

2. 

Polipropylen stabilizowany termicznie 
 - płyta o grubość 31,75 mm +/- 2 mm, pozostałe wymiary płyty 1219x1016 mm 
- kolor biały 
- atest FDA i USP Class VI do zastosowań medycznych 

1 szt. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszych arkuszy pod warunkiem że łączna ilość arkuszy odpowiada nie mniejszej niż 

wymagana wyżej powierzchni płyt.  Dla przykładu oferent może zaoferować 6 arkuszy o mniejszym formacie, które łącznie dają 

powierzchnię płyt nie mniejszą niż wymagana wyżej.  

 

Uwagi:  

a) termin oczekiwania na ofertę: 27.09.2018 r.; 

b) Przedmiot zamówienia musi zawierać wszelkie dodatkowe koszty w tym dostawę; 

c) minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc; 

d) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdy pakiet z osobna; 
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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 pozycji zapytania/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; 

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


