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Projekt pt.  „Nowe technologie w tłoczeniu oleju podstawą rozwoju firmy Ferrpol (PKWiU 28.29.12.0)” jest współfinansowanym 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka działanie 1.4-4.1. 

 
Firma Ferrpol Bracia Matuszewscy Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie, ul. Poznańska 3 63-900 Rawicz, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000072884 
posiadająca kapitał zakładowy: 4.608.000 zł posługująca się NIP 699-18-32-330. 

ul. Pozna ńska 3 Sierakowo  
63-900 Rawicz 

BZ WBK S.A. I Oddział Rawicz nr konta 32 10901287 0 000 0001 0000 4563 

 
 
 

BRACIA MATUSZEWSCY Sp. z o.o. 

Wykonujemy:  
• obróbk ę na 

maszynach CNC 
odlewów z: 
żeliwa szarego i 
sferoidalnego, 
staliwnych  i 
aluminiowych 
odkuwek 
stalowych i 
aluminiowych 
oraz cz ęści ze 
stali 

• konstrukcje 
stalowe 

 
 

     Dotacje na innowacje 

 

 
                                                            
 

   
Sierakowo, 28.06.2010 

 
Zapytanie ofertowe 

 

W związku z realizowaniem przez naszą firmę projektu pt. „Nowe technologie 

w tłoczeniu oleju podstawą rozwoju firmy Ferrpol” współfinansowanym przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4 – 4.1, zwracam się z 

zapytaniem o ofertę na poniższe przyrządy pomiarowe: 

- zestaw mikrometrów 0-300/0,01 mm (1 szt.) 

- suwmiarka cyfr. do rowków 35-150 mm (1 szt.) 

- suwmiarka cyfr. do rowków 40-200 mm (1 szt.) 

- suwmiarka cyfr. do rowków 0-150 mm (1 szt.) 

- średnicówka dwupunktowa zakres 35-50 mm (1 szt.) 

- średnicówka dwupunktowa. zakres 50-160 mm (1 szt.) 

- średnicówka dwupunktowa. zakres 160-250 mm (2 szt.) 

- średnicówka dwupunktowa zakres 250-450 mm (1 szt.) 

Kryteria: 
• cena – czym niższa cena tym więcej punktów – waga 100 %  

Proszę o przesłanie oferty do 12.07.2010 do godziny 12.00 na adres email:  

s.becelewski@ferrpol.com.pl, nr faxu; 0048-65-546-26-47 lub dostarczenie do 

siedziby firmy Ferrpol Bracia Matuszewscy Sp. z o.o. 63-900 Rawicz Sierakowo ul. 

Poznańska 3. 

Z wyrazami szacunku, 

Sławomir Becelewski 


