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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: zakupu bufora suszenia drożdży zawierających selenometioninę, selenocystynę oraz witaminę
B12 w związku z realizacją przez SKOTAN SA umowy z NCBiR Nr INNOTECHK1/IN1/73/152748/NCBR/12 w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "INNOTECH"
w ścieżce programowej IN-TECH.
Zamawiający:
SKOTAN S.A. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
z dniem 24 października 2013 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
dotyczącej zakupu bufora suszenia drożdży zawierających selenometioninę, selenocystynę oraz
witaminę B12 o następujących parametrach:
I. Oferowany bufor suszenia drożdży zawierających selenometioninę, selenocystynę oraz witaminę B12
musi być wykonany ze stali kwasoodpornej minimum gatunku 304. Ogrzewanie komory suszenia
powinno odbywać się za pośrednictwem grzałek elektrycznych. Urządzenie nowe z minimalnym okresem
gwarancji jeden rok. W wykonaniu EX. Wymagany jest komplet dokumentacji technicznoruchowej i
certyfikatów. Bufor ma zapewniać zadaną zawartość selenometioniny, selenocystyny oraz witaminy B12
w produkcie końcowym.
II. Urządzenie ma posiadać:
- Komorę suszenia,
- Głowicę rozpryskową,
- Wirnik,
- Pompę perystaltyczną,
- Filtrocyklon,
- Szafę sterowniczą,
- Nagrzewnicę powietrza.
III. Minimalne wymagania techniczne:
aksymalna temperatura ok 2 0 C.

1.

2. Odparowanie wody od 20 kg/h do 25 kg/h.
ożliwość wyposażenia w moduł do enkapsulacji produktu suszonego .

3.

iejsce dostawy urządzenia: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2
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Oferty zawierające:
1. cenę netto wyrażoną w PLN,
2. dane teleadresowe dostawcy,
3. datę ważności oferty co najmniej do dnia 30 listopada 2013 roku.
prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie papierowej oraz drogą elektroniczną na adres:
tomasz.krzeminski@skotansa.pl do dnia 31.10.2013 roku.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium

Waga [%]

1. Cena oferty
2. Ocena techniczna oferty

60
40

a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 60
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena zaoferowana
Cr – cena rozpatrywanej oferty
60 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 60 otrzyma najniższa oferowana cena
c) Kryterium nr 2 – ocena techniczna rozpatrywanej oferty będzie dokonywana w oparciu o następujące
parametry:
1)
2)
3)
4)

termin dostawy urządzenia
zaproponowane rozwiązania techniczne zwiększające efektywność urządzenia, łatwość obsługi
jakość, żywotność urządzenia
nowoczesność urządzenia

aksymalną liczbę punktów 0 otrzyma najlepiej oceniona oferta.
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół naukowców.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronach internetowych spółki SKOTAN SA
(www.skotansa.pl) oraz w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13 w miejscu
ogólnodostępnym.
O wyborze najkorzystniejszej
w przedmiotowej procedurze.
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