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ZAPY'I'A\IE oFERTOWF,

l.

Nazwa (firrna) i adrcs zamawiaj4ccgo:

AC Sp6lka Akcyjna, u|.42 Pulku Piechory 50, l5-l8t Biatystok rel. sckrerariar +48 (85) 74 l8 | 00,
e-mail sekrctariat inld!)ac.com.pl zapmsza do skladania otbrt w ramach projektu:
bazy
urz4dzei badawqzo-rozwojo$ach sposobem na zwif ksz-enie konkurencyjnosci AC "Rozw6j
S.A.".

IL

Okreslenie przedmiotu omz zakrcsu lub wielkosci 1!9mdwienia.

tJnqdzenie do zakladania przepust6w gumowych na wiqzki przewod6w (z wymiennym osprzetem).
Posiadajqcy mo2liwo5c regulacji parametrow pracy.
Urzqdzenie musi byi zgodne z obecnie wymaganym normami bezpieczetistwa.
I nstrukcje dostarczone wftz z urz4dzeniem i cerlyfikaty C E muszQ byi w jQzyku polskim.
Urz4dzenie powinno bya objete co najmnicj l2 miesiqcznq g\rarancjq.
Siedziba serwisu urzqdzenia powinna znajdowai sie w Polsce.
C7?s realizacj i 7-am6wienia nie powinien byi dlu2szy ni2 6 tygodni.

IIl.Opis kryteri6w

i

spcsobu dokon-\ vania occny spelniania rvarunk6w rrlmtganych od

Wykonawcdw.

l.

2.
3.

4.
5.

O udzielenie zam6wienia ubiegaa siQ mogq pzedsiQbiorcy. kt6zJ zlozq wa2nq ofcrtQ.
Zamawiajqcy dokona wyboru ol'erty sposrod otbn wainych.
Ofena wazna musi spelniai nastQpuj4ce warunki:
a. Olerent skladajqcy zam6wienie nie mo2e byi wykluczony z postppowania na podstawie art.
24 ustawy Prawo Zam6wie6 Publicaych.
b. Oferta winna byd spoz4dzona w.iqzyku polskim.
c. Oferta winna byd zlozona w terminie wlznaczonym do skladania ofert.
Olerent upow znia Zamawiajqcego do sprawdzenia prawdziwoSci wwystkich danych ,tawanych rv
ofercie.
Oferentdw wobec kt6rych stwierdzi siQ, ze dostarczone przcz nich informacje istohe dla
prowadzoncgo poslQpowania sq nicprarvdziwe - wyklucza siQ I postgpowania konkursowego.

lV.Miejsce i tcrmin sldadania ofcrt:

l.

nalci) zlozyi do godz. 14:00dnia 31.10.2013 r. w sekretariacie zamawiajqcego w
Bialymstoku, przy ul.42Pulku Piechoty 50. Na kopcrcie powinny znajdowad sig naiwa (firma)
iadres oferenta lub farcm na nr+48 85 653 93 83 lub emailem na adres:
jaroslaw.wiewiora@ac.com.pl
OlertQ

Pbjd{ tlsp6ifn*'smny

przez uni? Eurupejsrq w Emac'| R€gio.atrcgo

Pr€6mu oFEqjrego l/tbjs{6ddwa podtaskiego M

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
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tata 2uo7-2013
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2.
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I'0DL Ashrl

i;o

wiq4co.iest data i godzina \rpl)\\u olcrt).

V. Krytcri{

l.

I

oceny ofcrrJ_:

Spcc)likacja \v,vmagari AC SA dla paramcld\ tcchnicA)ch - l00yo
Pr4v spelnionlch narunkach spoc) likacii tcchnicznei koleirym kBlsrium rvyborujcst:

-

ccna

907o

atrakc)jnoff ollrt) (rn.in. bczplalne pakict) rvdroicnio\vc. srkolcnia)

-

l0olo.

VI. Oferta podlega odrzuceniu w nasttpujqcych pn-ypadkach:

l.

2.

Wniesienia po terminie okreslonym w pkt lv l.
Niespelnienie wymog6w okrcslonych w pkl V.

VII. Tcrmin zwi4ania ofcrt4.
Okres zwiqzania

ofinq nie moTr byi krotvy ni2 | miesiqc od momentujej zlo2enia.

Vlll. Termin realiz3cji

zam6wienia (odbioru koicowego):

3l.12.2013 r.

lX. Oczekiwana oferta musi saanowid ofertt w rozumieniu aI.. 66 Kodeksu c},wilnego

Z g6ry dziQkujemy i lic?4c na szybkq odpowiedi pozostajemy z powa2aniem.

Zanqtl AC SA

PBEZE

Prcjekl

Fp(rfmllso\ €ny

p.zez Uniq EuroFjsk4 w

?'

€mad' Regionah€go Programu OpeEcyjrego MbFrvodas.a Podldd{o m lala 2007-m13

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
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