Zielona Góra, 21.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PBS/IIVbF-27/IV/2017
W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Programu Badań Stosowanych zapraszamy do złożenia oferty na:
Tabela 1
L.p.
1.

Przedmiot zapytania
Metakrylan metylu stabilizowany do syntezy

Ilość

7 szt.

Wymagania:
- numer CAS 80-62-6,
- objętość 100 ml,
2.

N,N-dimetylo-p-toluidyna do syntezy

1 szt.

Wymagania:
- numer CAS 99-97-8,
- objętość 250 ml,
3.

Hydrochinon do syntezy

1 szt.

Wymagania:
- numer CAS 123-31-9,
- ilość 250 g,
4.

Ditlenek cyrkonu (proszek, 5 μm)

1 szt.

5.

Wymagania:
- numer CAS 1314-23-4,
- ilość 500 g,
Nadtlenek benzoilu (25% H₂O) do syntezy

1 szt.

6.

Wymagania:
- numer CAS 94-36-0,
- ilość 100 g,
Chitozan

1 szt.

Wymagania:
- numer CAS 9012-76-4,
- ilość 100 g,
Uwagi:
a)

termin oczekiwania na ofertę: 29.12.2017 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.,
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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.
i)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
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