Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IR 3.2.2
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0507/16
Tytuł projektu:

„Zastosowanie innowacyjnej technologii surowcowej w produkcji przewodów
elektrycznych (skrętka).”

Ogłoszenie na zakup: generatora azotu.

Gdańsk, dn. 12 październik 2017r.

www.mapadotacji.gov.pl

ZAMAWIĄJĄCY:

„Damir” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wschodnia 13
80-066 Gdańsk
PRZEDMIOT ZAKUPU:

a. Opis przedmiotu zakupu:
Przedmiotem zakupu jest nabycie generatora azotu.

b. Określenie zakresu zakupu:.

Innowacyjny generator azotu z membraną wykorzystują oddzielenie powietrza membranowego w celu
wytworzenia azotu. Membrana składa się z wiązki wydrążonych włókien posiadających strukturę
polimeryczną. Membrana umożliwia przepływ azotu i innych gazów (takie jak tlen, para wodna i CO2) i
ich odpowiednie przenikanie. Urządzenie zasilane jest sprężonym powietrzem o odpowiednim stopniu
suchości.
Wymagana ciągła dostępność azotu(24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).
Parametry, które musi spełniać generator azotu:
Temperatura otoczenia:
Ciśnienie wylotowe azotu:
Ciśnienie wylotowe powietrza:
co najmniej
Czystość azotu
Wydajność 500 L /h ( przy ciśnieniu
0.3 Bar)

5-50° C
do 13 bar
od 6 do 15 bar

c. Termin realizacji zamówienia:
Rok 2018 I kwartał
Dostarczanie generatora do zakładu do końca marca 2018 roku.

d. Kryterium oceny ofert stanowi:
•

CENA – 100%

WARUNKI UDZIAŁU:
Oferty mogą składać przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
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95%

1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2. Nie spełniają kryteriów przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określonych w przepisach
wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub nie znajdują

się w okresie restrukturyzacji

przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;

3. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;

4. W przypadku osoby fizycznej - nie będącemu skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno –
skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;

5. Nie będącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź
wspólnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 4;

6. Nie posiadającym zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,
PROCEDURA:
a. Termin składania ofert: do 27.10.2017r
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
Ofertę, której wzór został przedstawiony w załączniku nr 1 do ogłoszenia, sporządzić należy w języku
polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta
winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego
pod adresem ul. Wschodnia 13, 80 – 066 Gdańsk, pocztą, lub na adres e-mail: sekretariat@damir-kable.pl

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór oferty.
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