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ZAPYTANIE 0FERTOWE

l.

Nazwa

(firm{) i adres zamawiaj4ccgo:

AC Sp6lka Akcyina, uI.,12 Pulku Piechoty 50. l5-l8l Bialystok tel. sekretarial +48 (ll5) 7,1 38 t00.
e-mail sekretariat: infbl@ac.corn.pl zaprasza do skladania olbrt w rumach pr(iektu: ,,Rozw6j b^zy
urzqdzef b{darvczo-rozr'rojorvJch sposobcm na zwifkszenie konkl|rencyjnosci AC S.A.".

II.

Okreslcnic przedmiotu oraz ,rkresu lub rviclkoici zam6rvienia.

Urzqdzcnie do obk urczan ia ,.koszu lek" temokurczliwych jak

ido innych pokrewnlch nlatcrial6w oraz
produkt6w termokurczli*ych na przewodach, gniazdach, zlqczach. polilczeniach hltolvanych oraz
zgrzervanych. ckmnach kabli na zasadzie podczerwieni. Urzqdzenie po[inno posiadaa regulacjQ
parametr6\! procesu takichjak moc promieniowania podczenvonego i czas tnvania cykl-.
Urz4dzenie musi byi zgodne z obccnie \rlmaganym normami bezpieczctistwa.
Instrukcje dostarczone \vmz z urzqdzeniem i certyfikaty CE muvq bya wiQzyku polskim.
tJrqdzenic powinno byi obiete co najmniei 12 m ies igcznq gNararc jq.
Siedziba serwisu ur,,4dzenia powinna znajdowaa siq rv Polsce.
real;zacii zam6wienia nie polvinien b!i dluzs,/y ni2 6 tygodni.

Clzas

III.Opis krytcri6rv

i

sposobu dokon!"*ania oceny spelnitnia ryarunk6rv ryymaganJch od

Wykonawc6w.

L O udzielenic zam6wienia ubiegai siQ mogQ przedsigbiorcy. kt6rzy zb2q waznE olll1ri.
2. Zamawiajqcy dokona wyboru ofcrry spo5r6d ol'ert waznych.
3. C)fbrta waTna musi spelniad nastQpuj4ce warunki:
a. Ofcrent skladajEcl zam6wienie nie mo7€ byi tryklucron) z poslqpoNania na pods|.l\ ie art.
24 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych.

b.

OEfia winna byi spoz4dzona wjgzyku polskim.
Oferta winna by6 zlo2ona w telminie wyznaczonyn do skladania ofert.
Ot_crent upowinia Zama\l'iaiqoego do sprawdzcnia pra$dziwosci wsz)stkich danych /awartych w
olercie.
Olerent6w rvobec kt6rych stwierdzi siE,2! dostarczone pvez nich infonnacje islotne dla
prowadzonego postepo\.\ania sq niepraBdziwc - \r,vklucza siQ z poslQpo\!.an;a konkuisoNcgo.

c.

!1.

5.

IV,Miejsce i termin st ladanin ofert:

l.

OledQ nalcly zlozyi do godz. l4:00 dnia 31.10.2013 r. w sekretariacie zamarviajqccgo $
Biat".rmslokti, przy:u1.42 Pulku I'iechoq 50. Nr kupercic pi,rrinrrl znljdolac si9 mvrva (firma)

Pqekl Epolfinaslany p.zez unie EuoFjska w .amch Regidarrego P,og6mu ope€qjnego lr/oFwodar@ Podlaskiego na lara 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
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i adrcs ol-erenta lub l'a\ern na nr +48 85 65i 93 83 lub emailem na adrcs:
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\\'iqlqca.iest data i godzina \\pb$,u ofert).
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t.

Kryteria oceny olerty:

-

100%
Spcc) fikacja Nlmagaf AC Sn dla parametr6w tcchnicznlch
l)rz,r spclnionych \\arunkach sp!:c)fikacji tcchnicznej kolejnym krytcriunl wlboru.iest:

-

cena

90%
atrakc)'inosi olerty (m.in. bezplatne pakiety wdrozeniowc. szkolenia)

\rI. Oferfa podlega odrzuc€niu

l.

2.

rry

-

l0%.

nasi€pujecych przypadkach:

Wniesienia po tcrminie okrcSlonym rv pkt IV l.
Niespelnienie \\:vDog6w okreslon)ch lv pkt V.

VIl. Termin zwiqzania ofertq.
Okres zwiazania ofertq ni(J moze

byi kr6tszy niz I miesi4c od momentu.iej zlozenia.

VIII. Termin realizacji zam6wienia (odbioru kofcowego):
31.12.2013 r.

lX. ()czekiwana ofertn musi stanowid of€rtQ w rozumieniu art.66 Kodeksu cFvilnego.

Z g6ry dziQkujemy i licz4c na szybkE odpowiedi pozostajemy z powazaniem.

7ao,qd AC SA

PREZE:

Pojekl wspd{inansowaiy pzez unie Europ€jskq w ramach Regionalnego Prcg6m! operacljrego wojewodztwa Podlaskiego n€ lala 2007-2013

www..powp.wrotapgdlasia.pl
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