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Konstantynów Łódzki, dnia  08.08.2014 r. !!!

OW-PLAST Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych Jerzy Wiłkowski 
ul. Nasięcin 5 
95-050 Konstantynów Łódzki 
(nazwa zamawiającego) 

NIP: 947-102-70-78  
REGON: 471340886  !

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU !
Wdrożenie nowej technologii produkcji opakowań z polistyrenu 

szansą na rozwój przedsiębiorstwa OW-PLAST 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA 

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ,  DZIAŁANIE III.2: PODNOSZENIE 
INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  !

 DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I 
BUDŻETU PAŃSTWA. !

!
Zamówienie udzielane będzie w trybie przetargu. 

FORMA WTRYSKOWA DO TWORZYW SZTUCZNYCH  –  1 sztuka  

W związku z planowanym wdrożeniem nowej technologii i poszerzeniem gamy oferowanych przez „OW-
PLAST” produktów i nowym projektem zamierzamy wykonać i kupić 1 formę wtryskową do tworzyw 
sztucznych, według własnego projektu – nasadka do pomadki „VISION” (do pobrania).  Elementy produkowane 
w tej formie muszą być bardzo dokładne (zarówno dokładność wymiaru oraz masy, jak i wysoka jakość 
powierzchni wyrobu). Nowa forma musi zapewnić podniesienie jakości produkcji oraz wpłynąć na oszczędność 
surowca i materiału. Zakup nowej formy wtryskowej, musi się także przyczynić do zwiększenia wydajności i 
efektywności pracy wtryskarek. !

1) Forma do produkcji nasadki do pomadki  (1 szt.) !
Przedmiotowa forma wtryskowa przeznaczona będzie do produkcji nowej nasadki do pomadki. !
Parametry techniczne: 
− wykonanie ze stali wysokogatunkowej 
− kompatybilność z nabywaną wtryskarką; 
− technologia zimnych lub gorących kanałów.  
− krotność formy: 12-16 gniazd

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 

!



!
!
Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: 

!!
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2014 r. 
Ostateczny termin składania ofert:  26 sierpnia 2014 r. !
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na 
adres:  

OW-PLAST  Jerzy Wiłkowski 
ul. Niesięcin 5, 95-050 Konstantynów Łódzki  

lub pocztą elektroniczną na adres: ow_plast@poczta.onet.pl 

Lp Przedmiot zamówienia Jednostka 
miary

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto

Wartość netto Stawka 
VAT 
(%)

Wartość 
VAT

Wartość 
brutto

1

2

Razem n/d n/d n/d n/d n/d

!!!
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI FIRMA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁA PRZY WYBORZE 
OFERTY ORAZ ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny 

1 Cena  Od 0 do 75  Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej 
oferty mnożony przez 75 

2 Czas reakcji serwisu Od 0 do 5 Czas przyjazdu serwisu poniżej 24 godzin – 5 
pkt., powyżej 0 pkt. 

3 Gwarancja Od 0 do 20 Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do 
okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 20 
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!!!
Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych 
kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie:      „Nie otwierać do dnia 27 sierpnia 
2014 r.” 
Data i miejsce otwarcia ofert: 27 sierpnia 2014 r. w siedzibie firmy OW-PLAST Jerzy 
Wiłkowski Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych, ul. Niesięcin 5, 95-050 Konstantynów 
Łódzki o godzinie 12:00. 
Osoby do kontaktu w ramach zamówienia: Jerzy Wiłkowski, Tomasz Przygocki 
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie 
przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. !
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do 
wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. !
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do 
unieważnienia postępowania.
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