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PROCRAM RIGIONATNY

WO]EWODZT\{A PODLASK FGO

I'UNDISIL LUROP€JSKIE - DLA
'IO7WO]U

Uial)srol. dnia 26-Ul-20Il
AC Sp6lka Akcljna
ul. 42 I'ulku Piecholy 50
I5-l8l Bialystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Nairwa (firma) i adres zamawiajqcego:

AC Sp6lka Akcyjna. ul. 42 Pulku Piechoty 50, l5-l8l Bialystok tel. sekretariat +48 (85) 74 38 100,
c-mail sekretariat: info@ac.com.pl zaprasza do skladania ollrt w ramach projcktu: ',Rozwrij bazy
uJzgdzci badawczo-rozwojowych sposobem na zwigkszenie konkurencyjnodci AC s.A.".

Il.

Okrcslenie przcdmiotu oraz zakresu lub wielkoaci zamdwicnia.
Automat do ciQcia i obr6bki przewod6w

IlI.Opis kryteri6w

i

sposobu dokon''wania oceny spelniania warunk6w rrTmagrnych od

Wykonewc6w.
I

.

2.
J.

4.

O udzielenie zamriwienia ubiegai sig mogq przedsiQbiorcy. ktdtzy zlozqv/ahnqofeftQ
Zamawiaj4cy dokona wyboru ofeny spoSrod ofert waznych
Ofcna wazna musi spelniai nastQpuj4ce warunki:
a. Oferent skladaj4cy zamdwienie nie moze by6 \tykluczony z postQpowania na podstauie an.
24 usta*y Prawo Zamdwieti Publicznych.
b. Oferta winna byi sporz4dzona wjgzyku polskim
c. Oferta winna byi zlo2ona w terminie wyznaczonym do skladania olert
c)l'crent upowaznia Zamawiajqccgo do sprawdzenia prawdziwoici wszystkich danych zawanych $
ol'ercie.

5.

Of'erent6w wobec kt6rych stwierdzi sig. 2c dostarczone przez. mch informacje istotne dla
prowadzonego poslQpowania sq nieprawdziwe - wyklucza siQ z postQpowania konkursowego

IV. Micjsce i termin sklad|nia ofert:

1.

2.

OIcrtQ nalezy zk)2yi do godz. l4 dnia 02.08.2013r. w sekrctariacie zamawiai4cego w Bialymstoku.
pt:/.y ul. 42 Pulku Piechoty 50. Na kopercic powinny znajdowai siq nazwa (firma) i adres olerenta
lub laxem na nr +48 85 653 93 83 lub emailem na adres rnatcin karelus?oc com rrl
Wiqzqcajest data igodzina wplywu oferty.

Kryteri|

oceny oferty:

l. Spccylikacja wymagan AC SA dla parametr6w technicznych - spelnienie wymagafi w

100%

Aulomat musi by6 wlposazony w nastgpujqcc elementy skladowe:
p.olekl wspottinansowany pzez Unig E!ropetskqw ramach Regionahego Programu Ope.acyjiego WojewOdzlwa Podlaskiego ne lala 2007-2

www.rpowp.wrotapod!asia. Pl
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PROGRAM RTGIONALNY

FUNOISZE EUROP€JSK]E

'

DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASK]EGO

- prasy do zaciskania konektor6w wyposazone w sensory sily zacisku 3szt.
- stacja (wraz z aplikatorem) do zakladania uszczelek na przewody - 2sr.
- cyfrowy przyrzed pomiaru wysokoSci crimpu zintegrcwany z oprogramowaniem maszyny
- przyrzed pomiaru sily zrywania zintegrou'any z oprogramowaniem maszyny- lszt.
- modul do podw6jnego zacisku, ukladanie przewod6$ pionowo,jeden nad drugim- 1szt.

-

lszt.

-

program do Tarz{dzania zleceniami wsp6lpracujqcy z oprogramowaniem TopNct (firmy
KOMAX) - I szt.
- Srednice obrabianych pzewod6w to: 0,5mm2, l.0mm2, l,5mm2, 2,5rnrn2
- urz4dzenie powinno byi zgodne z obecnie wymaganymi normarni bezpieczeilstwa
- instrukcje dostarczone $"ru z maszynami i certyfikaty CE musz4 by6 w jgzyku polskim.
- oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze urz4dzei musi byi wykonane w jEzyku polskim.
- urzqdzenia powinny by6 objqte minimum l2 miesigcznq gwarancj4
- siedziba serwisu urzqdzeri powinna aajdowa6 siq w Polsce,
- czas tealizacji zan6wienia nie powinien byi dluzszy niz l2 tygodni

2.

Przy spelnionych warunkach specyhkacji technicznej kolejnym kr''tedum wyborujest: cena.

VI. Oferta podlega odrzuceniu w nrsttpujqcych przypadkach:

1. Wniesienia po terminie okeslonym w pkt. M.
2. Niespelnienie wymog6w okeslonych w pkt. V |

.

Vll. Termin zwiQz.tri. ofert{.
Okes zwiqzania ofedqnie moze byd k6tszy ni2 2 miesi4ce od momentuiej zlozenia.

VIll. Termin

realizacji zam6wienia (odbioru koricowego):

01.10.2013

IX. Oczekiw|na oferta musi stanowid oferte w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Z g6ry dziqkujemy i licz4c na szybk4odpowiedz pozostajemy z powa2aniem.
Zarz4d AC S.A.

Z\DU

proiskt wspdfinansowany pzsz unie Eurcp€jskq w Bmach Regionalnego Prcg€mu oPe.acyinego wojswjdzlwa Podlaskiego na lala 2007'2013

www.tpowp.wrotapod:asia.pl
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