Warszawa, dnia 05.07.2018 r.

European Rehabilitation Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-233) przy ul. gen.
J. Bema 89, zaprasza do złożenia ofert na dostawę profili aluminiowych i łączników:
A. profil aluminiowy 40x16 mm z rowkiem 8 mm o długości:
− 515 mm, z otworem i 2 gwintowaniami od czoła (zał. 1), ilość sztuk 6,
− 280 mm, z 2 otworami i 2 gwintowaniami od czoła (zał. 2), ilość sztuk: 6.
Wymagane właściwości:
• materiał: Al, anodowany,
• rowek 8 mm,
• moment bezwładności powierzchni względem osi x Ix=0,9-1,4 cm4,
• moment bezwładności powierzchni względem osi y Iy=6,6-7,5 cm4,
• moment oporu wg osi x Wx=1,10-1,5 cm3,
• moment oporu wg osi y Wy=3,2-3,8 cm3,
• masa 1,05-1,6 kg/m.
B. zastrzał:
− zastrzał do połączenia pod kątem 90 do profili rurowych o średnicy 30 mm,
ilość sztuk: 6,
Wymagane właściwości:
• materiał: Al, anodowany,
• moment 10 Nm,
• masa 165-175 g.
− adapter do połączenia zastrzału z powierzchnią płaską (profilem o rowku 8
mm), ilość sztuk: 12,
Wymagane właściwości:
• materiał: GD-Al,
• masa 16,5-18,5 g.
C. zestaw mocujący do adaptera: śruba z łbem walcowym DIN 912 M6x14 St
ocynk. oraz wpust przesuwny 8 St M6 ocynk., ilość sztuk: 12.
D. dodatkowe elementy złączne:
− śruba imbusowa M6x25 DIN912 A2 nierdzewna, ilość sztuk: 20,
− podkładka sprężysta M7 DIN127, ilość sztuk: 12,
− śruba UNC 1/4x1 DIN912 lub DIN933 lub ISO7380 A2 nierdzewna,
ilość sztuk: 12.
Proszę o podanie cen odrębnie na poszczególne punkty zamówienia.
European Rehabilitation Clinic Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Józefa Bema 89, 01-233 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525011
posiadającym REGON: 147447780, NIP: 118-21-02-042; kapitał zakładowy 25 000 zł wpłacony w całości

Dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych tzn. na poszczególne punkty zamówienia
A i/lub B i/lub C i/lub D.
1. Cena zawiera wszystkie lub poszczególne elementy zamówienia (w przypadku
składania oferty częściowej) wraz z dostawą do Siedziby Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert:
a. cena – 90 pkt - obliczane według wzoru

Cena najniższa spośród złożonych ofert
cena badanej oferty

𝑥 90

b. termin realizacji – do 7 dni - 10 pkt, powyżej 7 dni - 0 pkt.
3. Oferty należy składać do 13.07.2018r. do godziny 09:00:
a. w wersji elektronicznej na adres j.zaroslinska@erc.com.pl lub;
b. w wersji dostarczonej osobiście, listownie do Siedziby Spółki (Warszawa
01-233, ul. gen. J. Bema 89) – biuro czynne w dni robocze od 8:00 do godz.
16:00.
4. Zamówienie realizowane na potrzeby realizacji projektu „Wirtualna Klinika
Równowagi” nr STRATEGMED3/306011/1/NCBR/2017 współfinansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie
chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED”

