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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO 

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu 
 
Zamawiający:                                      
Vitrobudowa Spółka z o.o.   
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 104 
 
NIP: 7712863965 

REGON:  101084935 
 

W dniu 01.07.2013 r.  Vitrobudowa Spółka z o.o.  ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie 
zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu.  
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu. 
 
Zamówienie dotyczy projektu „Wdrożenie innowacyjnej  technologii optymalizującej proces topienia 

szkła z uwagi na jakość, zużycie energii oraz obciążenie środowiska”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa III 
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

Technologia optymalizująca proces topienia szkieł 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne: 
 
Technologia składająca  się z 3 części: 
1. Modyfikacja zestawu szklarskiego, umożliwiająca obniżenie temperatury topienia szkła, przy zachowaniu jego 
wysokiej jakości, dla następujących rodzajów szkieł: 
 szkło opakowaniowe barwne /kosmetyczne i spożywcze/ 
 szkło płaskie float glass 
 szkło borokrzemowe żaroodporne 
 szkło optyczne 
 szkło oświetleniowe /opalowe i bezbarwne/ 
 szkło walcowane ornamentowe i zbrojone 
2. Dostosowanie zmodyfikowanego zestawu szklarskiego dla ww. rodzajów szkieł, do różnych rodzajów i 
wielkości pieca w oparciu o komputerowe modelowanie matematyczne; 
3. Nadzór nad procesem obejmujący ścisłą kontrolę procesu topienia i klarowania szkła na każdym jego etapie, w 
oparciu o  sprzęt kontrolno diagnostyczny: peryskop piecowy, kamera termowizyjna, analizator spalin. 



 

 

Oferty przedstawione w walutach obcych zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim 
NBP, obowiązującym w dniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

 Cena [100%] 

 

Sposób obliczania punktów za kryterium 
 
Cena najniższa / Cena badana x 100% 

 
Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2013 r. 
 
Sposób przygotowania ofert: 
Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej i zawierać: 
- nazwę i adres oferenta; 
- opis przedmiotu zamówienia; 
- wartość zamówienia; 
- datę sporządzenia oferty; 
- datę ważności oferty; 
- podpis i pieczątkę oferenta (nie dotyczy ofert składanych drogą e-mail); 
- niemożliwe jest składanie ofert częściowych. 
 
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego (97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 
104) lub adres mailowy: mrogulski@vitrobudowa.com.pl  

 
Termin składania ofert: 18.07.2013 r. do godziny 16.00 
 
Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 19.07.2013 r. 
 
Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy. 
 

Osoba do kontaktu: 
Marcin Rogulski; tel. 602 303 782; email: mrogulski@vitrobudowa.com.pl 
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