Gdaosk, 01.09.2009

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do składania oferty na zakup licencji oraz całości rozwiązao dotyczących opracowania
technologii wykonania materiału bazowego – wielowarstwowej folii nie kurczliwej o właściwościach
proekologicznych czyli folii barierowej o podwyższonej barierowości, w pełni poddawalnej recyklingowi, tj.
PA/PE, PET/PE, PA/PE/EVOH/PE oraz PA/PE z warstwą easy peal i antyfog - do produkcji opakowao. Firma
powinna przeprowadzid prace nad wielowarstwową strukturą o właściwościach proekologicznych w
technologii potrójnego wrzenia pozwalającą na wytworzenie folii posiadającej odpowiedni stopieo
zabezpieczenia próżniowego (trwałośd próżni wewnątrz opakowania) oraz stopieo kurczliwości.

Parametry wyboru 100% cena netto.
W przypadku otrzymania ofert w walucie obcej w celu dokonania wyboru cena zostanie przeliczona przez
beneficjenta po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzieo sporządzenia protokołu wyboru ofert.
Szczegółowy zakres opracowania dostępny jest w siedzibie firmy, może także zostad przesłany drogą emailową.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie Spółki oraz pod numerem telefonu:
48 58 324 91 26. Prosimy o składanie ofert w siedzibie lub drogą pocztową.
Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2009r.

Z poważaniem,
Tadeusz Szczełuszczenko

BETA PACK Sp. z o.o.
Zeusa 61; 80-299 Gdaosk
T. +48 58 324 91 26 F. +48 58 305 45 81
NIP: 583-28-10-769 REGON: 192885021
www.beta-pack.com

Gdaosk, 01.09.2009
OFFER ENQUIRY

I am inviting to submit an offer for the purchase of the license which we intend to purchase as the
implementation of the project entitled "Improving the competitiveness of the company's Beta Pack by
developing innovative vacuum-packing" within the Operational Programme Innovative Economy, 20072013, Action 4.2 "Stimulating R & D activities of enterprises and support in the field of industrial design"

Scope of the offer

The license and the whole of solutions concerning the study of drawing up the technology of carrying the
base material out - multilayered not contractile foil with environment-friendly properties which is barrier
foil with high barrier, fully recycled properties: PA/PE, PET/PE, PA/PE/EVOH/PE and PA/PE with an easy
peal and antifog layer for the packaging production. The company should conduct works on the
multilayered structure about environment-friendly properties in the technology of triple upheaval letting
for producing the foil having the appropriate degree of the vacuum security (permanence of the vacuum of
inside wrapping up) and shrinkage degree .

The parameters of choice - 100% of the net price.
In case of tenders in foreign currency, in order to select the price will be converted by the beneficiary at the
average rate of NBP on the day preceding the date of the tender selection protocol.
The detailed scope of the study is available in our head office or could be sent via email.
Any additional information are available at the Company’s head office and by phone: 48 58 324 91 26
Please place your offer in writing in the office or by post until 30.07.2010.
Please tendering in the head office or with postal order till September, 18th 2009r.

Sincerely,
Tadeusz Szczeluszczenko

BETA PACK Sp. z o.o.
Zeusa 61; 80-299 Gdaosk
T. +48 58 324 91 26 F. +48 58 305 45 81
NIP: 583-28-10-769 REGON: 192885021
www.beta-pack.com

