
                                
 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE 
DOSTAWY OBUDÓW I ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
 

I.  Zamawiający  
FLUXCOM JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MIROSŁAW ŁUKIEWSKI 
ul. Jodłowa 10, 42-286 Koszęcin 
NIP: 5751285388 
REGON: 243386422 
tel. 606 388 350 
e-mail: fluxcom@fluxcom.pl 
 

II. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Wykonanie i dostawa elementów konstrukcyjnych dławikowych oraz obudów aluminiowych i elementów 
konstrukcji transformatorów wg załączonych rysunków (M1-M9/07-2021) 
 
Elementy konstrukcyjne oraz obudowy zostaną przygotowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem 
następujących wymagań: 
1.1 Elementy konstrukcyjne stalowe - zostaną zabezpieczone antykorozyjnie, 
1.2 Elementy konstrukcyjne stalowe - zostaną pomalowane proszkowo, 
1.3 Obudowy aluminiowe spawane, powierzchnia obudów polerowana,  
 

III. Termin wykonania zamówienia 
Finalny termin wykonania usługi to 31 sierpnia 2021r. 
 

IV. Minimalne wymagania dla wykonawcy, których spełnienie jest niezbędne dla wyboru oferty 
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
c) wykażą doświadczenie w zakresie realizacji materiałów graficznych, 

 

V. Sposób przygotowania oferty 
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej  
na adres e-mail:   fluxcom@fluxcom.pl  
dostarczona osobiście lub pocztą na adres: FLUXCOM JEE, 42-286 Koszęcin, ul Jodłowa 10 
 

VI. Termin składania ofert 
Termin złożenia oferty upływa z dniem 15 sierpnia 2020 r. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

VII. Kryterium wyboru oferty 
Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert wg: 
a)  cena – gwarancja niezmienności oferty do końca realizacji zadania, 
b) doświadczenie w opracowywaniu materiałów graficznych 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek 
ze złożonych ofert bez podania przyczyny. 
Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 
29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca 
PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
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