Kolonia Warszawska, dnia 31.08.201

1r.

PLAST SERVICE PACK

Konrad Jan Rumiński
Kolonia Warszawska. Al. Krakowska 964

05_552 Wólka Kosowska

NIP: 123-000-42-84

ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisÓw ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbąo przedstawienie swojej oferty na poniŻej opisany
przedmiot zamÓWienia:
wykonanian form wtryskowych na pojemnik 5L prostokąt ( pojemnik'przykrywka
i uchwyt

)

Termin realizacji zamówienia: paŻdziernik / listopad 201
Kryterium oceny ofeń

- cena

1

r.

100%

lnne istotne warunki zamóWienia wzyszłej umowy: zgodnie z zaakceptowaną

ofeńą
Uwagi:
1) pojemnik i przykrywka - formy jednokrotne ( dla przykrywki

produkcja wielkoseryjna

Mr' odwrócony

prod' 9-12sek.
'czas cyklów

2) uchwyt - forma dwukrotna
3) wg' zał' rys' 2D
3) gwarancja na w/w

formy 18-24 m-ce

ofeńę prosimy przesłać pocztą na adres: ....,'jlw.
Faxem na numer: (22) 756-17-02 lub pocztą elektroniczną na adres:

splast@o2.pl

ZATWIERDZAM

Szczepan Rutkowski
tel.601 96 47 44
tel. (22) 756 15 BO wew,1

15

)'

Kolonia Warszawska,

d

nia 31.08.2011r.

PLAST SERVICE PACK

Konrad Jan Rumiński
Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 96A
05-552 Wólka Kosowska
NIP: 123-000-42-84

ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofeńowego
w rozumieniu przepisóW ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbąo przedstawienie swojej oferty na ponizej opisany
przedmiot zamówienia:

wykonania form wtryskowych na przykrywkę i uchwyt do pojemnika 10L
prostokąt
Termin reaIizacji zamówienia: paŻdziernik 201 1r
'

Kryterium oceny ofeń

- cena

100%

lnne istotne Warunki zamÓWienia przyszłe) umowy: zgodnle z zaakceptowaną

ofeńą
Uwagi:
']) przykryWka 10L prostokąt

a) forma jednokrotna b) wtrysk odwrócony

wielkoseryjna

d) czas cyklu produkcyjnego 9 - 12

sek

'

przez Stempel c) produkcja

e) wg. załączonych rys. 2D

2) uchwyt do po1emnika 10L prostokąt
a) forma dwukrotna b) produkcja wielkoserylna c) czas cyklu prod. 10-12 sek.
d) wg. zał, rys. 2D

3) gwarancja 18-24 m-ce od daty odbioru

ofeńę prosimy przesłać pocztą na adres: . '...

'

j/w.

Faxem na numer: (22) 756-17-02 lub pocztą elektroniczną na adres:
splast@o2.pl

ZATWIERDZAM

Szczepan Rutkowski
tel.601 96 47 44
tel. (22) 756

1

5 BO wew.

1

1

5

