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FUNOUSZE EtIROPEJSKIE 0LA trOZwOJ(r

r'!O.rFwolZlwA

P.rOLA,cNl€CC)

Iliallslok. dnia I l.10.2013
AC Sp6lka Akctna

u|.42 Pulkr Picchol] 50
l5- l8l Biabstoti

ZAPYTANIE OFERTOWE

l.

Nazw-a

(lirma) i Ndrcs zama*iajqccgo:

AC Spolka Akctna. ul.42 Pulku Picchoty- 50. l5- l8l llialystok tcl. sekretariat +48 (85) 74 38 100.
e-mail sekreta at: inli)'.r'rirc.corn.pl zaprasza do skladania ofcrt w ramach projcktu: ,,Rozw6j bazy
urzqdzei badawczo-rozwojowych sposobem na zrrvigkszenic konkurencyjnoSci AC S.A.".

ll.

Okrcslenie przedmiotu oraz zlkrcsu lub wielko$ci zamdwienia.

[Jrzadzenic chlodzacc:
- wydajnoSd chlodzcnia od 80 90kW
- minimalne ciSnicnie robocze 6.5 bar.
- min. przcplyw czy-nnika l0 mr/h.
- typ czynnika woda nieuzdatniana,
- instrukcja obslugi w jgz.yku polskim- deklaracja zgodnoSci rvjgzyku polskim,
- do uzyku uc\ nqtrz pomicszczcnia (hala).

lll.Opis krlaeri6lv

i

sposobu dokonywania oceny spelniania warunk6w wymaganych od

Wykona$ cd!r'.

L

2.
3.

4.

O udziclcnic zam6rricnia ubiegai sig mog4 przedsiqbiorcl'. kt6rzy 7loi4 wazn4 ol-crtq.
Zamawiai4cl dokona w) boru ol'erty sposr6d ol'erl \
"2n)-ch.
Ofcna wa2na musi spclniai nastgpuj4ce rvarunki:
tlykluczon) 2 poslgpowania na podstawie an
a. Ofcrenl skladajqcy zamowienie nic mo7-e

bli

24 ustau'l Prawo /.amd*'icrl Publicznych.
b. Ol'cna $inna bli sporz4dzona rl'jQzJku polskim.
OIerta winna by6 zlo2ona w tcrminie \eyznacl'onJ-m do skladania ol-crt
Ol'crenl upo\ a7nia Zamauiaj4ccgo do sprawdT,enia prawdziwosci wsz)'slkich danych zawanych

c.

u.ol'ercic.

\vobec kt6rych stwicrdzi siQ. 2c dostarczonc przez nich inlbrmacic istotnc dla
prowadzonego postqpou'ania sq nicpra*dziwt - ulklucz-a siq z postQpouania konkurso\^'cgo'

5. Ofcrcnt(i\\

Iv, Miejsce i termin skladrniN ofert:

L

tlolrt do godz. l5:00 dnia 18.102013 t \\

sckrctariacic zamauiaj4cego
w lliaiymstoku. prz! uI.42 Pulku Piccholy 50 Na kopcrcic porvinny znajdorvad sig nazwa (lirma)

Oi'crtt nalezl

pdekt wspdtfina.sowany pEe2

na lala 2007'2013
Unie Europejskqw ramach Rogionalnego Prog6mu opo€ctjnego Wojew6dztua Podlaskiego

www. rpowp.wrotapodlasia.pl
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unaftir$

PROGRAM RECIONAINY

FUI]OUSIL ELINOPE'SKIE

i
2.

adres olerenta

2.

f'axem

'

| ."'.
| '...'

I
I

IJLA NCZWOIU WOJEWdDZIWA PODLASXIEGO

na nr

9383 lub

+48 85 653

cmailem

na

adres

jaroslaw.przewozny@ac.com.pl
Wiql4ca jest data i godzina wplywu ofeny.

V. Kryaerir

1.

lub

rc,l@EG@N@

oceny ofert) :

-

100%
Specyfikacja \,!'ymagan AC SA dla parametrow technicznych
Przy spclnionych warunkach spccl fikacji tcchnicznej kolejnym kryterium wyborujest:
ccna - 907o
atrakcl,jnoii olirty (m.in. bezplatne pakicly wdrozeniowe. szkolenia) 107o.

-

Vl. Oferta podlega odrzuceniu w naslepuj4cych przapadkach:

l.

2.

Wniesienia po tenninic okre5lon;m *'pkt IV l.
Nicspclnienie wymog6w okrcSlonych w pkt V

Vll. Termin zwi{zania ofert{.
Okres zwi4zania ofen4 nic

motr bya kr6tszy ni2 60 dni od momentu jej zlo2enia.

Vlll. Termin re.lizacji zamdwienir (odbioru koicowego):
20.t2.2013

lX. Oczekiwana oferta musi stanowi6 ofertf w mzumieniu

I

art

66 Kodeksu cywilnego.

gory dziqkujemy i liczqc na szybk4 odpowied2 pozostajcmy z powai,aniem.

Zanad AC SA

zADU

Ptojekt Bpa{frnansorany pr2e2 Unie Eu.opeiskq w Emach Regionalnego Ploglamu Op€€cyjnego Wbjew6d:twa Podlaskiego na lara 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
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