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Sierakowo,16.07.2013 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 

W związku z realizowaniem przez naszą firmę projektu pt. „Innowacyjna technologia 

obróbki detali podstawą rozwoju firmy Ferrpol” współfinansowanym przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 4.3 zwracam się z zapytaniem o ofertę 

na wózek widłowy: 

Kryteria techniczne: 
 

• dźwig 8-15T; (5) 
• środek ciężkości detalu 1300-1500 mm; (5) 
• wysokość podnoszenia 2500-3000 mm; (5) 
• pozycjonowanie wideł; (3) 
• długość wideł – stosowny do wymagań ładunku [ok. 2500mm]; (5) 
• rejestracja wózka w UDT. (3) 
 

Kryteria ekonomiczne: 
 
• cena – maksymalnie 350 000 pln, (5) 
• czas dostawy – maksymalnie 8 miesięcy, (5) 
• data produkcji wózka – maksymalnie do 5 lat od dnia otrzymania zapytania (3) 
• gwarancja – minimalnie 24 miesiące, (4) 
• dostępność serwisu na terenie Polski, (3) 
• szkolenie pracowników z zakresu obsługi wózka. (2) 

 

W nawiasach podano wagi kryteriów. 
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Do oferty należy dołączyć 2 oświadczenia: 

• oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę 

zakupu środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków 

publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 

• oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę 

jego zakupu. 

 

Proszę o przesłanie oferty do 31.08.2013 do godziny 12.00 na adres e-mail:  

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 


