EVJA Sp. z o.o.
43-330 Hecznarowice
Ul. Jana Pawła II 92
biuro@evja.pl
33 827 76 71
NIP: 937-25-35-216
REGON: 240691930

Zapytanie ofertowe
( dotyczy przygotowania ofert na zakup maszyn )

I. ZAMAWIAJĄCY OFERTĘ
EVJA Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 92, 43-330 Hecznarowice
NIP: 937-25-35-216, REGON: 240691930, KRS: 0000288164
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ofert na zakup maszyn , dzięki "Wprowadzeniu
innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmie EVJA Sp. z o.o. szansą na umocnienie
pozycji rynkowej i wzrost konkurencyjności", współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach projektu „Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

A.) Naświetlarka CTP: ( nowy lub używany) termin nadsyłania ofert 21.05.2010

- Format B1
- rok produkcji
- wydajność
- oprogramowanie
- dodatkowe komponenty
- cena
- przebieg
B.) Sprężarka – kompresor (nowy lub używany) termin nadsyłania ofert 21.05.2010

- wydajność
- rok produkcji
- moc silnika
- ciśnienie
- zbiornik
- cena

III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ CONAJMNIEJ:

• nazwę i adres oferenta,
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty (netto oraz brutto),
• termin ważności oferty.
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np.
warunki gwarancji, warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny
czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia
oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też
odebrana osobiście przez kupującego.
IV.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NASTĄPI W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE
KRYTERIA:

- cena
- termin realizacji
- gwarancja, stan techniczny
V. DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE OFERT:

- Oferta powinna być przedstawiona na każde lub tylko na wybrane maszyny z
zapytania.

Z poważaniem
EVJA Sp. z o.o.

Oferty na powyższe maszyny prosimy składać na adres e-mail:
jarek@evja.pl lub biuro@evja.pl
lub pocztą tradycyjną na adres:
EVJA Sp.z o.o.
43-330 Hecznarowice
Ul. Jana Pawła II 92
Wybierzemy najkorzystniejszą ofertę handlową.
Z poważaniem
Zespół EVJA Sp.z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

