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Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 

1. Zestawu kalorymetrycznego do badania pojemności cieplnej 

2. Urządzenia do inspekcji termowizyjnej na stanowisku kontroli jakości 

układów elektronicznych 

3. Maszyny stereolitograficznej, drukarki 3D 

4. Usługi doradczej w zakresie wyboru metod badawczych dla badań 

kalorymetrycznych 

5. Szkolenia z zakresu adiabatycznego rozmagnesowania soli ziem 

rzadkich 
 

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia 

Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz 

wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 

 
 

Tytuł projektu: 
 

 

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego 
technik chłodniczych 
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Charakterystyka zamawiającego 

Od 1986 roku firma Władysław Włodarczyk Zakład Elektromechaniki Chłodniczej IGLOO notuje 

dynamiczny rozwój. Stawiamy na produkcję niezawodnych, innowacyjnych i nowoczesnych 

urządzeń dla handlu i gastronomii. W naszych katalogach znajdują się setki pozycji 

asortymentowych, które zaspokoją oczekiwania klienta, a są to między innymi: urządzenia 

chłodnicze - lady, witryny, regały, szafy, komory, urządzenia mroźnicze, urządzenia 

technologiczne - stoły i regały wykonane ze stali nierdzewnej, ciągi kuchenne, kuchnie, patelnie, 

frytkownice, piece konwekcyjno parowe i inne. Nasza szeroka oferta handlowa chętnie 

wykorzystywana jest przy wyposażaniu lokali ogólnospożywczych, mięsno wędliniarskich, 

nabiałowych, cukierniczych oraz stoisk rybnych i mrożonek. Bary, restauracje, stołówki, hotele 

itp. stanowią również szeroką grupę odbiorców naszych urządzeń. Posiadamy możliwość 

wykonywania kompleksowych realizacji począwszy od projektu poprzez produkcję, aż po montaż 

i sprawny serwis. Zapewnia to nam konkurencyjną pozycję lidera na polskim rynku. Stale 

zwiększamy grono zadowolonych klientów na wymagających rynkach UE, Azji, USA Kanady i 

oczywiście Polski. Dzięki bardzo dobrej współpracy z naszymi Przedstawicielami, corocznie 

notujemy znaczące przyrosty sprzedaży zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.  

Przedmiot zapytania 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup: 

1. Zestawu kalorymetrycznego do badania pojemności cieplnej 

2. Urządzenia do inspekcji termowizyjnej na stanowisku kontroli jakości układów 

elektronicznych 

3. Maszyny stereolitograficznej, drukarki 3D 

4. Usługi doradczej w zakresie wyboru metod badawczych dla badań kalorymetrycznych 

5. Szkolenia z zakresu adiabatycznego rozmagnesowania soli ziem rzadkich 

 

 

Opis przedmiotu zapytania  

 

1. Zestaw kalorymetryczny do badania pojemności cieplnej - to urządzenie 
używane do pomiarów przy stałej i zmiennej temperaturze, wyposażone w szeroki 
zestaw naczyń pomiarowych. Zaprojektowany specjalnie do pomiarów ciepła reakcji i 
mieszania. Urządzenie  to będzie pozwalało analizować właściwości kalorymetryczne 
materiałów służących do konstrukcji chłodziarek magneto kalorymetrycznych. Powinno 
posiadać możliwość precyzyjnego pomiaru temperatury, ciepła właściwego (pojemności 
cieplnej), funkcji temperatury zewnętrznej i przyłożonego zewnętrznego pola 
magnetycznego. W ramach urządzenia planuje się wykonanie: komory kriogenicznej, 
układów próżni i gazów obojętnych, piknometru i szeregu urządzeń pomiarowo-
analitycznych.  
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2. Urządzenie do inspekcji termowizyjnej na stanowisku kontroli jakości 

układów elektronicznych - Oferent powinien zaproponować rozwiązanie  pozwalające 

na przeprowadzanie inspekcji termowizyjnej na stanowisku kontroli jakości układów 

elektronicznych. Przedstawiona koncepcja również będzie brana pod uwagę przy 

dokonywaniu oceny ofert. 

 

3. Maszyna stereolitograficzna, drukarki 3D  

 

4. Usługa doradcza w zakresie wyboru metod badawczych dla badań 

kalorymetrycznych -  usługa doradcza w zakresie uzyskania wyboru metod 

badawczych dla badań kalorymetrycznych pozwalających na badanie przemian fazowych 

zachodzących w próbkach polimorficznych. Są to bardzo zawansowane technologie 

wymagające wsparcia specjalistyczną wiedzą ekspertów 

 

5. Szkolenie z zakresu adiabatycznego rozmagnesowania soli ziem rzadkich - w 

tym zakresie zostanie przeszkolonych 4 pracowników działu badawczo-rozwojowego. Jest 

to szkolenie niezwykle istotne, obejmujące zagadnienia dotyczące kalorymetrii, doboru 

metod i technik badawczych 

 

Miejsce składania oferty 

Oferty w języku polskim należy składać osobiście lub pisemnie drogą pocztową na adres firmy: 

IGLOO, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia w lub w wersji elektronicznej w formacie 

PDF na adres mateusz.kierepka@igloo.com.pl. 

Terminy związane z zapytaniem ofertowym 

Zdarzenie Data 

Ostateczny termin składania ofert 28.01.2011 r. 

Termin oceny ofert 01.02.2010 r. 

Ostateczny termin realizacji 31.05.2011 r. 

Osoba do kontaktu 

Mateusz Kierepka  

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13  

mateusz.kierepka@igloo.com.pl 
tel.: +48 14/ 662 19 10, faks: +48 14/ 662 19 12 

mailto:mateusz.kierepka@igloo.com.pl
mailto:mateusz.kierepka@igloo.com.pl
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Kryteria i procedura oceny  

Kryterium Waga 

Cena 90% 

Termin realizacji  10% 

 

Wybór oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych 

punktów, zgodnie ze wzorem. 

 

Ocena końcowa = ∑ P(k) 

P(k) = waga * M(k), 

gdzie M(k) oznacza liczbę punktów w danym kryterium, przy czym w każdym kryterium 

maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 

Liczba punków przyznanych oferentowi w danym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze 

wzorem. 

M(k) =100 – {(100/n)*[n – (n – k + 1)]} 

n – liczba oferentów, 

k – kolejność w kryterium  

Dodatkowe informacje i wymagania 

1. Oferent zobowiązany jest złożyć formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego lub pełną ofertę zawierającą co najmniej te informacje, które 

znajdują się w formularzu ofertowym. Jeżeli nie podano w ofercie terminu ważności 

oferty przyjmuje się, iż jest to 90 dni od otwarcia ofert. 

2. W ofercie prosimy przedstawić stosowne informacje odnośne poszczególnych kryteriów 

oceny zgodnie z wyszczególnieniem podanym powyżej, a także podać prawdopodobny, 

możliwy termin wykonania usługi. 

3. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

4. Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Oferenta, a ewentualne kopie lub skany potwierdzone za 

zgodność z oryginałem.  

5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 

wymagają zachowania formy pisemnej.  

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 

udziału w postępowaniu.  

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski potwierdzonym przez Wykonawcę.  

9. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami. 

10. Oferty wariantowe będą odrzucane. 
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11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

12. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną 

rozpatrzone. 

13. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 

14. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 

im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania 

ofertowego. 

15. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 

podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie 

podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.  

17. Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  

z najkorzystniejszą ofertą o terminie i miejscu podpisania umowy. 

18. Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz ofertowy.  

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 

        Pieczęć i podpis  
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……………………………………….. 

Miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 

   

 

 

(pieczęć oferenta) 

Dane Oferenta: 

Niniejszym składamy ofertę na „Zakup sprzętu do CBR”.  Podejmujemy się wykonania usługi 

będącej przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 15.11.2010 r. zgodnie z wiedzą techniczną, 

obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością. 

 

Zadanie Cena netto Podatek Vat Termin realizacji 

1. Zestaw do badań 
kalorymetrycznych 

   

2. Maszyna stereolitograficzna    

3. Urządzenie do inspekcji 
termowizyjnej na stanowisku 
kontroli jakości układów 
elektronicznych 

   

4. Usługa doradcza w zakresie 
wyboru metod  badawczych  dla 
badań kalorymetrycznych  

   

5. Szkolenie z zakresu 
adiabatycznego 
rozmagnesowania soli ziem 
rzadkich 

   

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z zakresem planowanej do realizacji usługi. 

2. Cena za usługę obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w Ofercie oraz 

przewidziane prawem. 

3. Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert. 

4. Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna. 

5. Pragniemy oświadczyć, iż: 

a. Oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny  

i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

b. Nie jest prowadzone przeciwko Oferentowi postępowanie upadłościowe lub układowe. 

6. Wszystkie informacje przedstawione w Ofercie są prawdziwe. 

 

 

…………………………………………… 
(podpis) 


