
Warszawa, 02.10..2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Allter Power Sp. z o.o.
Siedziba: Ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Oddział: Mełno 1
86-330 Mełno
tel.: 531999963
e-mail: s.lazarski@allterpower.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest dostawa wyposażenia laboratorium biogazowni w Mełnie, zgodnie z 
niżej wskazanym zakresem:

1. Mineralizator  jednostanowiskowy,  mikrofalowy z zestawem trzech naczyń  teflonowych 
100 ml, z oprogramowaniem i komputerem - 1 komplet

2.  Spektometr  absorpcji  atomowej  z  możliwością  jednoczesnego  zainstalowania  dwóch 
atomizerów  (palnik/kuweta  grafitowa)   z  zestawem  ośmiu  lamp  katodowych, 
oprogramowaniem i komputerem oraz kompresorem powietrza -  1 komplet;

3. Miernik wieloparamerowy z elektrodami pomiaru pH, potencjału REDOX i przewodności - 
1 komplet;

4.  Deminiralizator  wody  o  jakości  0,1  mikrosiemensa  i  wydajności  minimalnej  7l/h 
dedykowany do analiz śladowych - 1 komplet;

5. Wagosuszarka do 50g - 1 sztuka;

6. Dygestorium z blatem z litej ceramiki, z wykładką komory z ceramiki wielkogabarytowej z 
zlewem, armaturą wody, szafką podblatową wentylowaną do przechowywania chemikaliów, 
z elektronicznym czujnikiem przepływu powietrza - 1 komplet;

7. Kolorymetr do badania jakości wody - 1 komplet;

8. Titrator - 1 sztuka;

9. Pipeta automatyczna o zmiennej objętości do 100 ml - 2 sztuki

III. OCENA OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
• cena brutto wykonania zamówienia,



IV. DODATKOWE INFORMACJE

Termin składania ofert: do 17.10.2014 r. godzina 15.30
Miejsce składania ofert: 
- w siedzibie spółki
ALLTER POWER SP. Z O.O.
Ul. Chałubińskiego 8 pok. 4069
00-613 Warszawa
- oddziale spółki
ALLTER POWER SP. Z O.O.
86-330 Mełno
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Dodatkowych informacji udziela Sławomir Łazarski pod numerem telefonu 531999963,  oraz 
adresem e-mail: s.lazarski@allterpower.pl

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm).

Inwestycja  realizowana  jest  w  ramach  projektu  pn.  „Optymalizacja  energetyczna  
biogazowni”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.


