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Nazwa firmy                Jankowice, 16.03.2016 
Brenntag Polska Sp. z o.o. 
ul. J.Bema 21 
47-224 Kędzierzyn-Koźle 
Poland 
NIP: 749-15-15-495 
Biuro Regionu 
Oddział Ropy i Gazu 
ul. Przemysłowa 2 
Jankowice 
62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.:  +48 514 966 208 
fax:  +48 77 40 56 090 
e-mail:  Piotr.kocinski@brenntag.pl 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Brenntag Polska Sp. z o.o. 
ul. J.Bema 21 
47-224 Kędzierzyn-Koźle 
Poland 

NIP: 749-15-15-495; VAT No: PL7491515495; Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy 

KRS, Nr KRS: 0000003388 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione środki trwałe wraz z dostawą do Biura Regionu , Oddziału 
Ropy i Gazu, przy ul. Przemysłowej 2 w Jankowicach, w ramach projektu p.t. „Opracowanie technologii 
intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na bazie innowacyjnej w skali światowej polifrakcyjnej 
nanoemulsji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014- 2020. 
 
Przedmiot zamówienia dotyczy:  
  

1.  Pompa próżniowa 

a) Membranowa 

b) Preferowane najniższe ciśnienie absolutne do uzyskania przy pomocy pompy: 2-4 mbar 
c) Pompa do zastosowania laboratoryjnego (odgazowywanie próżniowe roztworu wodnego) 
d) Wymagane dołączenie wykresu zmian ciśnienia w funkcji wydatku 
e) Wersja chemoodporna preferowana 
f) Wydatek 10– 40 l/min  (preferowany jak najniższy) 
 
2. Łaźnia wodna 
 

a) Min. wysokośc robocza: 150 mm 
b) Objętośc: powyżej 25 l 
c) Max temperatura robocza wyższa lub równa 99 C 
d) Dodatkowe wyposazenie: pokrywa dwuspadowa lub inna 
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3. Suszarka laboratoryjna/ komora badań cieplnych  

a) Grawitacyjny obieg powietrza 

b) Objętość: 150 L +/-20L 

c) Max temperatura wygrzewania: min 150 C 

 

4. Manifold próżniowy  

 

a. Zakończenia linii: oliwki pod węże 

b. Długość linii ok. 500 mm 

c. 5 szklanych kraników, zakończone oliwkami pod węże,  

 

5. Zestaw do ekstrakcji Soxhleta  

a) Składa się z kolby, nasadki oraz chłodnicy 

b) Objętość nasadki 1000 ml 

c) Pojemność kolby 2000 ml 

 

6. Czasza grzejna – wyposażenie do Ekstraktora Soxhleta  

 

a) Pojemność kolby okrągłodennej: 2000 ml 

b) Temperatura maksymalna: powyżej 400 C 

 

 
   
Zamawiając dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy z podpunktów 1-6 będzie 
rozpatrywany osobno zgodnie z VI „OCENA OFERT” Zamawiający dopuszcza spełnienie części 
wymagań technicznych. 
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2017 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć własną ofertę cenową. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, 
czytelnym podpisem wykonawcy oraz zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer 
NIP. W ofercie powinny być określone warunki dostawy oraz gwarancji 

 . 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

piotr.kocinski@brenntag.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Brenntag Polska 
Sp. Z o.o., Biuro Regionu w Jankowicach , Oddziału Ropy i Gazu, ul. Przemysłowa 2, 62-080 
Tarnowo Podgórne do dnia 23.03.2017 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru 
przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie 
wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

mailto:piotr.kocinski@brenntag.pl
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2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  do dnia 24.03.2017, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Biura Regionu , Oddziału Ropy i Gazu, przy ul. 
Przemysłowej 2 w Jankowicach oraz na stronie internetowej pod adresem www.brenntag.pl  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.brenntag.pl  
 
VI. OCENA OFERT 
 
Każdy z punktów 1 - 6 określonych w II. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” będzie rozpatrywany 
osobno zgodnie z poniższymi kryteriami oceny 
  
a) Cena oferenta – max 3 pkt (rozpatrywane osobno dla każdego z podpunktów 1 – 6) 

b) Spełnienie „Opis przedmiotu zamówienia” – max 7pkt. (rozpatrywane osobno dla każdego z 
podpunktów 1 – 7) 
 
Liczba punktów w kryterium „Cena oferenta” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  
 

Pi = Cmin / Ci x 3 
gdzie: 
 

Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”, 
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich 
oferentów , 
Ci - cena całkowita oferty nr „i”. 

 
 
 
Liczba punktów w ramach wymagań: „Opis przedmiotu zamówienia”: 
 
100 % dostępnych punktów  – stopień spełnienia kryterium w stopniu doskonałym, 
75 % dostępnych punktów – stopień spełnienia kryterium w stopniu bardzo dobrym, 
50 % dostępnych punktów – stopień spełnienia kryterium w stopniu dobrym, 
20 % dostępnych punktów – stopień spełnienia kryterium w stopniu przeciętnym, 
10 % dostępnych punktów – stopień spełnienia kryterium w stopniu niskim, 
 
5. Maksymalna do uzyskania w postepowaniu liczba punktów wynosi 10. Wygrywa oferta, która 
sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach dwóch powyższych kryteriów. 
 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.brenntag.pl oraz drogą poczty elektronicznej. 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 
Dodatkowych informacji udziela Piotr Kociński pod nr telefonu +48 514 996 208 oraz adresem email: 
piotr.kocinski@brenntag.pl 
 

 
IX. WYMAGANE DOKUMENTY 
 

1. Oferta cenowa. 

http://www.brenntag.pl/
http://www.brenntag.pl/
http://www.brenntag.pl/
mailto:piotr.kocinski@brenntag.pl
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