
 

„Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania” 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-NET ERA-MIN 

 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30 listopada 2015 r. 

 

w ramach projektu pt.:  

„Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych 

produktów spalania” finansowanego w ramach Programu ERA-NET ERA-MIN. 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach, Pl. Gwarków 1. 

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach 

przedmiotowego projektu. 

3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami). 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników: 

a) Kwas siarkowy(VI) min.95% cz.d.a. op.1dm
3
 - 20 szt., 

b)  Kwas solny min.35% cz.d.a. op.1dm
3
 - 20 szt., 

c) Kwas azotowy min.65% cz.d.a. op.1dm
3
 - 10 szt. 

d) Amoniak roztwór 25% cz.d.a. op.1dm
3 
    - 10 szt. 

e) Wodoru nadtlenek roztwór 30% cz.d.a. op.1dm
3
 - 3 szt. 

f) Kwas fluorowodorowy min. 70% cz.d.a. op.1dm
3
 - 3 szt. 

g) Amonu chlorek cz.d.a. op. 250g - 8 szt. 

h) Sodu węglan bezwodny cz.d.a. op. 500g - 8 szt. 

i) Sodu wodorotlenek mikro granulki cz.d.a. op. 500g - 6 szt. 

j) di-Sodu tetraboran bezwodny cz.d.a. op. 500g - 6 szt. 

k) Kwas szczawiowy bezwodny cz.d.a. op. 500g - 6 szt. 

l) Sodu octan bezwodny cz.d.a. op. 250g - 8 szt. 

realizowana w ramach projektu pt. „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i 

rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania”. 

Podpunkty a) do l) stanowią oddzielne części zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dostawę materiałów 

wymienionych w pkt 1. 

3. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni od daty otrzymania zamówienia lub 

zawarcia umowy. 

4. Termin płatności za zrealizowane zamówienie wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty: 

1. Każda z części zamówienia będzie oceniana oddzielnie. 

2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, tj. cena = 100%. 

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie na daną część 

zamówienia, spełniającą wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

IV. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę zawierającą: 

a) wskazanie części zamówienia będących przedmiotem oferty, 

b) ceny netto i brutto dla każdej z części zamówienia, 

c) termin ważności oferty, 

d) wskazanie osoby do kontaktu, 

należy złożyć do dnia 8 grudnia 2015 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faksem lub  

w siedzibie Zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.  

Osoba do kontaktu: Andrzej Gajda, tel. 32 259 23 47, fax 32 258 50 23, e-mail: agajda@gig.eu. 

mailto:agajda@gig.eu
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2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego 

w okresie od dnia wszczęcia niniejszego zapytania ofertowego – rozeznania rynku do dnia,  

w którym upłynie termin składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez 

podania przyczyny. 

 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 


