Białystok, dnia 30.01.2014 r.
AC Spółka Akcyjna
ul. 42 Pułku Piechoty 50
15-181 Białystok
www.ac.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

AC Spółka Akcyjna, ul. 42. Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok tel. sekretariat +48 (85) 74 38 100,
e-mail sekretariat: info@ac.com.pl zaprasza do składania ofert w ramach projektu: „Rozwój bazy
urządzeń badawczo-rozwojowych sposobem na zwiększenie konkurencyjności AC S.A.”.
II. Określenie przedmiotu oraz zakresu lub wielkości zamówienia.
Urządzenie do odizolowywania i zagniatania przewodów wyposaŜone w kontroler siły zagniatania.
Proces zagniatania musi być realizowany przy pomocy prasy mechanicznej wyposaŜonej w
mechanizm szybkiej wymiany narzędzia. Zakres przekroju obrabianego przewodu od 0,35 mm2 do
6 mm2. MoŜliwość programowania cyklu pracy. Zakres odizolowania przewodu od 1,2 mm do 12 mm.
MoŜliwość zakuwania przewodu wieloŜyłowego, w przypadku odizolowania izolacji zewnętrznej od
18 mm. (minimalna długość przewodów wystających poza izolację zewnętrzną). Zewnętrzna średnica
izolacji pojedynczego przewodu obrabianego do 4,5 mm.
MoŜliwość współpracy z aplikatorami Mecal z rodziny Evolution i Restyling.
Urządzenie musi być zgodne z obecnie wymaganym normami bezpieczeństwa.
Instrukcje dostarczone wraz z urządzeniem i certyfikaty CE muszą być w języku polskim.
Urządzenie powinno być objęte co najmniej 12 miesięczną gwarancją.
Siedziba serwisu urządzenia powinna znajdować się w Polsce.
Czas realizacji zamówienia nie powinien być dłuŜszy niŜ 6 tygodni.
III. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od
Wykonawców.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złoŜą waŜną ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert waŜnych.
3. Oferta waŜna musi spełniać następujące warunki:
a. Oferent składający zamówienie nie moŜe być wykluczony z postępowania na podstawie art.
24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
b. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
c. Oferta winna być złoŜona w terminie wyznaczonym do składania ofert.
4. Oferent upowaŜnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych w
ofercie.
5. Oferentów wobec których stwierdzi się, Ŝe dostarczone przez nich informacje istotne dla
prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania konkursowego.
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IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę naleŜy złoŜyć do godz. 14:00 dnia 07.02.2014 r. w sekretariacie zamawiającego w
Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 50. Na kopercie powinny znajdować się nazwa (firma)
i adres oferenta lub faxem na nr +48 85 653 93 83 lub emailem na adres:
jaroslaw.wiewiora@ac.com.pl
2. WiąŜąca jest data i godzina wpływu oferty.
V. Kryteria oceny oferty:
1. Specyfikacja wymagań AC SA dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
− cena – 60%
− atrakcyjność oferty (np. bezpłatne pakiety wdroŜeniowe, szkolenia, dodatkowa
funkcjonalność, dostępność serwisu ) – 40%.
VI. Oferta podlega odrzuceniu w następujących przypadkach:
1. Wniesienia po terminie określonym w pkt IV 1.
2. Niespełnienie wymogów określonych w pkt V.
VII. Termin związania ofertą.
Okres związania ofertą nie moŜe być krótszy niŜ 1 miesiąc od momentu jej złoŜenia.
VIII. Termin realizacji zamówienia (odbioru końcowego):
28.03.2014 r.
IX. Oczekiwana oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Z góry dziękujemy i licząc na szybką odpowiedź pozostajemy z powaŜaniem.

Zarząd AC SA
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