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Zapytanie ofertowe na dostawę mieszadła mechanicznego 

z zestawem końcówek mieszających 
 
ZAMAWIAJĄCY 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin 
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: 
Elżbieta Huzar – kierownik projektu, telefon 91 449 45 12 
Małgorzata Dzięcioł – koordynator projektu, telefon: 91 449 45 37, malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Mieszadło mechaniczne wyposażone w masywny statyw, łącznik oraz zestaw końcówek mieszających 
o długości co najmniej 300 mm: 

 pręt mieszający – łopatki sztywne (średnica końcówki co najmniej 100 mm), 
 pręt mieszający – łopatki krzyżowe (średnica końcówki co najmniej 50 mm), 
 pręt mieszający – motylkowy (średnica końcówki co najmniej 100 mm), 
 pręt mieszający – śruba (średnica końcówki co najmniej 50 mm), 
 pręt mieszający – kotwica (średnica końcówki co najmniej 90 mm), 
 pręt mieszający – łopatka/wiosełko (średnica końcówki co najmniej 90 mm). 

Wymagane cechy: 
 zastosowanie do cieczy o lepkości 1000-100 000 mPa s; 
 objętość mieszania do 200 dm3; 
 sterownik fuzzy logic 
 zakres obrotów: dolna granica10 obr/min, górna granica co najmniej 500 obr/min; 
 możliwość programowania wartości granicznych momentu i prędkości obrotowej, 
 podświetlany panel LCD umożliwiający odczyt parametrów pracy mieszadła,  
 możliwość kontroli pracy za pomocą komputera. 

 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać: 
- deklarację zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, 
- warunki gwarancji i serwisu, 
- termin i warunki realizacji zamówienia, 
- cenę. 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl  lub dostarczona osobiście do biura projektu:  
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, pok. 446, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.30-15.30, do dnia 10 czerwca 2013 r., godz. 12.00. 
 
OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
1) cenę - 70%  
2) termin realizacji zamówienia - 15% 
3) warunki gwarancji i serwisu - 15%  
 
WARUNKI PŁATNOŚCI 
Przelew na rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. 
 
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne 
ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 


