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ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym zakupem
filtrów dokładnych, worków oraz pierścieni
zaciskowych, uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej na niżej wyspecyfikowane
artykuły.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- WYMAGANIA
1. filtry montowane w obudowach KSF firmy Trox, klasa filtra F9 wg EN 759,
sztywna ramka z MDF, uszczelka po stronie wlotu powietrza, materiał
filtracyjny z włókna szklanego odpornego na wilgoć, odporność na temperaturę
do 80 stop. C, przepływ nominalny 2380 m3/h , początkowa strata ciśnienia
przy nominalnym przepływie 125Pa , rozmiar filtra 610x610x60-1/GB,
ilość: 20 szt
2. filtry montowane w obudowach KSF firmy Trox, klasa filtra F9 wg EN 759,
sztywna ramka z MDF, uszczelka po stronie wlotu powietrza, materiał
filtracyjny z włókna szklanego odpornego na wilgoć, odporność na temperaturę
do 80 stop. C, przepływ nominalny 1125m3/h, początkowa strata ciśnienia przy
nominalnym przepływie 125Pa, rozmiar filtra 305x610x60-1GB , ilość: 25 szt
3. worki serwisowe i pierścienie do worków bezpiecznej wymiany filtrów w
obudowach bezpiecznych przystosowane do tych filtrów i obudów,rozmiar
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worka: 800x1500, rozmiar pierścienia 340x7,50 , ilość worków: 45 szt, ilość
pierścieni: 45 szt.
Koszt dostawy ww. asortymentu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach, al. Partyzantów 57, należy wliczyć w cenę oferty.
Wymagany okres gwarancji: 24-mce.
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 3 tygodni od daty wysłania
zamówienia.

SKŁADANIE OFERT
Ofertę należy przesłać do dn. 14.01.2016 na następujący adres email:
aneta.kruk@piwet.pulawy.pl .
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