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Dot: zapytania ofertowego na suche odpylanie żeliwiaków w firmie HaCon Sp. z o.o. w Barlinku. 

 

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na instalację suchego odpylania żeliwiaków w firmie HaCon 

Sp. z o.o. w Barlinku. 

Instalacja będzie realizowana w ramach projektu: "Poprawa jakości powietrza w regionie dzięki 

instalacji urządzeń do suchego odpylania gazów odlotowych z żeliwiaków w firmie Hacon Sp. z o.o." 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

Oś priorytetowa 4 " Infrastruktura ochrony środowiska" 

Termin realizacji projektu 2011-2012, w zależności od terminu pozyskania środków z funduszy 

unijnych. 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest całościowa realizacja projektu polegająca na ustaleniu 

założeń technologicznych instalacji dopasowanych do istniejących w firmie HaCon Sp. z o.o. 

żeliwiaków, opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej instalacji, wykonanie i dostawa 

urządzeń oraz ich montaż na terenie przedsiębiorstwa wraz z uruchomieniem instalacji i 

przeprowadzeniem instruktarzu pracowników obsługujących urządzenie.  Założeniem instalacji 

suchego odpylania żeliwiaków w firmie HaCon jest optymalizacja pracy istniejących urządzeń 

oraz ograniczenie emisji pyłów do środowiska i tym samym ograniczenie szkodliwego 

oddziaływania instalacji na otoczenie. 

2. Zadaniem oferenta jest ustalenie specyfikacji technicznej instalacji suchego odpylania 

żeliwiaków w firmie HaCon Sp. z o.o. zgodnie z wymogami ochrony środowiska, odpowiednio 

do danych technicznych funkcjonujących żeliwiaków, z uwzględnieniem możliwości 

optymalizacji pracy tych żeliwiaków w przyszłości. 

 Oferta powinna obejmować: cenę, warunki płatności, warunki gwarancji. 

3. W celu umożliwienia oferentom sporządzenia optymalnej oferty zakład zapewni możliwość 

zapoznania się z parametrami technicznymi pracujących żeliwiaków. 

4. Kryteria wyboru oferty: 

Ustala się następujące kryteria oceny i wyboru oferty: 

- cena – waga 80 % 

- warunki płatności – 10 % 

- warunki gwarancji - 5 % 



- rozwiązanie techniczne – może wykluczyć ofertę w przypadku braku możliwości technicznych 

wykonania 

- pewność firmy  i dalszy serwis– 5 % 

Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą ocenę punktową. 

5. Oferty należy składać na adres: 

HaCon Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 74-320 Barlinek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: 

 Tomek.fabiański@hacon.pl, 

 Krzysztof.fabisiak@hacon.pl. 

 Ewa.dzierbunowicz@hacon.pl,  

Matthias.harmstorf@hacon.pl. 

 

6. Oferty mogą być składane w języku oferenta. 

7. Termin składania oferty: do 30.08.2011 

8. Pytania do zapytania ofertowego można składać na adresy e-mailowe jak wyżej. 

9. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.hacon.pl 
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