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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

Rzeszów, 24.01.2013r. 
 

P.H. ELMAT Sp.z o.o. 

35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 

 tel. (+48 17) 866 0800 
 fax (+48 17) 866 0810 

   email: elmat@elmat.pl  
………………………………….  
Pieczątka firmowa Zamawiającego 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 1.3/2013/I  

 
 

Z dnia 24 stycznia 2013r. na zakup Komory klimatycznej z osprzętem na potrzeby 
projektu pn. „Zakup urządzeń badawczych i pomiarowych w celu rozbudowy możliwości 
badawczo-rozwojowych firmy ELMAT nad produktami światłowodowymi", Działanie 1.3 
„Regionalny System Innowacji”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2007-2013.  

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów 
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0800 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
KOD CPV: 38296000-6  
1. Przedmiotem zamówienia jest Komora klimatyczna z osprzętem – stanowiąca element 

działania w ramach projektu „Zakup urządzeń badawczych i pomiarowych w celu 
rozbudowy możliwości badawczo-rozwojowych firmy ELMAT nad produktami 
światłowodowymi", Działanie 1.3 „Regionalny System Innowacji”, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komory klimatycznej wraz z 
oprzyrządowaniem i oprogramowaniem umożliwiającym automatyzację pracy komory. 
b) Cały oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty pełną gwarancją producenta 
(gwarancja producenta na komorę klimatyczną min. 24 mies) i musi pochodzić z oficjalnego 
kanału dystrybucyjnego. 
c) Pojemność robocza komory powyżej 700 l. 
d) Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 1200x1000x600 mm (szer./wys./gł.). 
e) Wymiary zewnętrzne nie większe niż 1650x2020x1250 mm (szer./wys./gł.). 
f) Przepust inspekcyjny o średnicy min. 80 mm z lewej strony w ilości co najmniej 2 szt. 
i co najmniej 1 szt. otwór inspekcyjny o średnicy 80 mm z prawej strony. 
g) Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż – 40oC/+180oC.  
h) Regulacja wilgotności w zakresie co najmniej 10-98%, zakres temperaturowy z 
kontrolą wilgotności względnej nie mniejszy niż 10-95oC. 
i) Czasowe stabilność temperatury nie gorsza niż ± 0,5oC, przestrzenna jednorodność 
temperatury nie gorsza niż ±2oC. 
j) Czasowa stabilność wilgotności nie większe niż ±3%. 
k) Kaseta UV zawierająca co najmniej 8 wymienialnych lamp 15 W każda. Sterowanie 
oświetleniem w trybie programowym wraz z temperaturą i wilgotnością. Lampy umieszczone 
w demontowalnej kasecie. 
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l) Zasilanie elektryczne trójfazowe 400 V/50-60 Hz. 
m) Zasilanie wodą demineralizowaną z wbudowanego zbiornika z sygnalizacją 
konieczności dopełnienia wody lub z ciśnieniowego zewnętrznego źródła wody 
demineralizowanej. 
n) Co najmniej 2 półki ze stali nierdzewnej, dopuszczalne obciążenie na półkę nie mniej 
niż 40 kg, max obciążenie urządzenia nie mniej niż 160 kg. 
o) Wbudowany interfejs Ethernet, oprogramowanie do rejestracji danych i sterowania 
komory dla środowiska Microsoft Windows. 
p) Dane interfejsu do integracji ze środowiskiem LabViev. 
r) Licencja LabView do automatyzacji pracy komory klimatycznej. 
s) Konwerter interfejsu Ethernet/RS232 przystosowany do pracy w środowisku LabView, 
co najmniej 4 porty RS232. 
t) Konwerter interfejsu Ethernet/RS485 przystosowany do pracy w środowisku LabView, 
co najmniej 2 porty RS485. 
r) W cenie powinna być zawarta dostawa i instalacja sprzętu oraz szkolenie z obsługi. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego 
powyższe warunki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Rogoźnica 312, 36-060 
Głogów Małopolski. 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21.03.2013 r. 
 
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 

3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i 

technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,  
2. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje 

wykonawca.    
3. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  
4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane,  
5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana,  
6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej 
umocowaniu prawnym,  

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,  
5. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, 

adresem Zamawiającego, oraz zapisem „Oferta na dostawę komory klimatycznej z 
osprzętem”. 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: P.H.”ELMAT” Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 
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Głogów Małopolski, do dnia 06.02.2013r. godz. 16:00. Datą złożenia oferty jest  dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 07.02.2013r. 
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.elmat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

oddziale Zamawiającego tj. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski.  
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 
VII. OCENA OFERT 
Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia). 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.elmat.pl oraz poprzez wywieszenie 
ogłoszenia o wyborze wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Michał Dłubek pod numerem telefonu + 48 17 866 0849 

oraz adresem email: m.dlubek@elmat.pl 

 

Do niniejszego zapytania dołączony został formularz oferty. 

mailto:m.dlubek@elmat.pl
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
 
 
………………………………………       …………………………… 
(pieczęć firmowa wykonawcy)               miejscowość  data  

  
OFERTA WYKONAWCY 

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.pl  
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa (Firma)Wykonawcy......................................................................................................... 
Adres 
siedziby.............................................................................................................................  
Adres do korespondencji………………….………………………………………………………….  
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ……………………………………….  
Adres strony internetowej…………………………………………………………………………….  
E-mail:…………………………………..…………………………………………………………….  
nr NIP......................................................................................................................................... 
nr REGON.................................................................................................................................. 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 1.3/2013/I z dnia 24 stycznia 2013r na 
zakup Komory klimatycznej z osprzętem na potrzeby projektu pn. „Zakup urządzeń 
badawczych i pomiarowych w celu rozbudowy możliwości badawczo-rozwojowych firmy 
ELMAT nad produktami światłowodowymi", Działanie 1.3 „Regionalny System Innowacji", 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013.  
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:  
 
-  zakup ……………………………. 

za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł  
(słownie: ..............................................................................................................................)   
 
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
1. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i realizacji 
zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym 
podatek VAT.  
3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia: w terminie do 21.03.2013 r.  
4.  Warunki płatności 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  
5.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  
1) krótki opis przedmiotu zrealizowanego zamówienia. 
 

 
 ……………………………………………………… 

Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 


