
 
  

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/2019 na Dostawę surowców do chemicznego 
nawadniania na potrzeby realizacji prac B+R 

 

 

 

Zamówienie zostało podzielone na 11 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 
wybrane przez siebie części. Każda z części będzie podlegała osobnej ocenie, zgodnie z kryteriami 
wyboru ofert.  
 

Część 1:  Dostawa surowca: Alkohol  Izo-propylowy  stanowiącej składnik 
nanoemulsji 

Ilość zamówienia podstawowego – 1 256 kg 
Preferowany typ opakowania – Beczka 200 l 
Wymagany termin dostawy – do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 
Preferowane warunki Incoterm: DDP 
 
Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną lub certyfikat jakości dla wybranej partii oraz kartę 
charakterystyki, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów. Oferowany środek chemiczny 
musi posiadać ważną rejestrację REACH lub być zwolniony z obowiązku rejestracji. 
NR CAS:  67-63-0 (minimalna zawartość alkoholu izo-propylowego w oferowanym produkcie 
99,7%): 

 



 
 

Część 2: Dostawa surowca: Glikol Propylenowy stanowiącej składnik 
nanoemulsji  

Ilość zamówienia podstawowego – 12 480 kg 
Preferowany typ opakowania – DPPL 1000 
Wymagany termin dostawy – do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 
Preferowane warunki Incoterm: EXWORK 
 
Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną lub certyfikat jakości dla wybranej partii oraz kartę 
charakterystyki, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów. Oferowany środek chemiczny 
musi posiadać ważną rejestrację REACH lub być zwolniony z obowiązku rejestracji. 
Nr CAS środka (minimalna zawartość glikolu propylenowego w oferowanym produkcie 99,5%): 57-
55-6 
 

 

 

 

Część 3: nie dotyczy 

Część 4: Dostawa surowca stanowiącej składnik nanoemulsji: Limonen 

Ilość zamówienia podstawowego – 1 044 kg 
Preferowany typ opakowania – Beczka 200l 
Wymagany termin dostawy – do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 
Preferowane warunki Incoterm: EXWORK 
 
Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną lub certyfikat jakości dla wybranej partii oraz kartę 
charakterystyki, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów. Oferowany środek chemiczny 
musi posiadać ważną rejestrację REACH lub być zwolniony z obowiązku rejestracji. 
Nr CAS Limonenu (minimalna zawartość masowa limonenu: 94% 138-86-3): 94% 



 

 

 

Część 5: Dostawa surowca: 1-Butoksypropan-2-ol stanowiącej składnik 
nanoemulsji   

Ilość zamówienia podstawowego – 2 100 kg 
Preferowany typ opakowania – Beczka 200l 
Wymagany termin dostawy – do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 
Preferowane warunki Incoterm: EXWORK 
 
Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną lub certyfikat jakości dla wybranej partii oraz kartę 
charakterystyki, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów. Oferowany środek chemiczny 
musi posiadać ważną rejestrację REACH lub być zwolniony z obowiązku rejestracji. 
Nr CAS:  (wymagane stężenie masowa 1-butoksypropan-2-olu powyżej 95%): 5131-66-8 

 

 



 
Część 6: Dostawa surowca: Alkohole, C9- C11 etoksylowane 6 molami 
tlenkami etylenu stanowiącej składnik nanoemulsji  

Ilość zamówienia podstawowego – 4 940 kg 
Preferowany typ opakowania – Beczka 200l 
Wymagany termin dostawy – do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 
Preferowane warunki Incoterm: EXWORK 
 
Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną lub certyfikat jakości dla wybranej partii oraz kartę 
charakterystyki, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów. Oferowany środek chemiczny 
musi posiadać ważną rejestrację REACH lub być zwolniony z obowiązku rejestracji. 
Nr CAS:  (wymagane stężenie Alkohole, C9- C11 etoksylowane powyżej 99,5%): 68439-46-3 

 

 

Część 7: nie dotyczy 

Część 8: nie dotyczy 

Część 9: Dostawa  biocydu anaerobowego do chemicznego nawadniania / 
3,3'-metylenobis[5-metylooksazolidyna]  
 
Ilość zamówienia podstawowego – 800 kg 
Preferowany typ opakowania – Beczki 200 l 
Wymagany termin dostawy – do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 
Preferowane warunki Incoterm: DPP Tarnowo Podgórne  
 
Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną lub certyfikat jakości dla wybranej partii oraz kartę 
charakterystyki, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów. Jeśli któryś z wymaganych 
parametrów nie jest określony w specyfikacji technicznej, certyfikacie jakości lub karcie 
charakterystyki, należy potwierdzić jego spełnienie przez oferowany środek drogą mailową. Adres 
kontaktowy: agnieszka.walsh@brenntag.pl Oferowany środek chemiczny musi posiadać ważną 
rejestrację REACH lub być zwolniony z obowiązku rejestracji.  
NR CAS: (wymagane stężenie 3,3'-metylenobis[5-metylooksazolidyna] powyżej 90%) 66204-44-2 



 
 
 

 

 
 

Część 10: Dostawa  znacznika chemicznego do chemicznego nawadniania / 2-
(3-okso-6-oksydoksanteno-9-ilo)benzoesan disodu  
 
Ilość zamówienia podstawowego – 200 kg 
Preferowany typ opakowania – Worki 25 kg 
Wymagany termin dostawy – do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 
Preferowane warunki Incoterm: DPP Tarnowo Podgórne  
 
Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną lub certyfikat jakości dla wybranej partii oraz kartę 
charakterystyki, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów. Jeśli któryś z wymaganych 
parametrów nie jest określony w specyfikacji technicznej , certyfikacie jakości lub karcie 
charakterystyki, należy potwierdzić jego spełnienie przez oferowany środek drogą mailową. Adres 
kontaktowy: agnieszka.walsh@brenntag.pl Oferowany środek chemiczny musi posiadać ważną 
rejestrację REACH lub być zwolniony z obowiązku rejestracji.  
NR CAS: (wymagane  stężenie 2-(3-okso-6-oksydoksanteno-9-ilo)benzoesan disodu powyżej 90%): 
518-47-8 
 

 
 

Część 11: Dostawa roztworu wodnego wodorosiarczynu amonu/ 
neutralizatora tlenu 
 
Ilość zamówienia podstawowego – 1 250 kg 
Preferowany typ opakowania – DPPL 1000 l 



 
Wymagany termin dostawy – do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 
Preferowane warunki Incoterm: EXWORK  
 
Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną lub certyfikat jakości dla wybranej partii oraz kartę 
charakterystyki, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów. Jeśli któryś z wymaganych 
parametrów nie jest określony w specyfikacji technicznej, certyfikacie jakości lub karcie 
charakterystyki, należy potwierdzić jego spełnienie przez oferowany środek drogą mailową. Adres 
kontaktowy: agnieszka.walsh@brenntag.pl Oferowany środek chemiczny musi posiadać ważną 
rejestrację REACH lub być zwolniony z obowiązku rejestracji.  
NR CAS: (wymagana zawartość wodorosiarczynu amonu powyżej 65%): 518-47-8 
 

 
 

 


