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AC Sp6lka Akc)jna
u|.42 Pultit| Piechol) 50
l5- l8l Bialystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

l.

Nszwr (firma) iadrcs zamawiaj{ccgo:

AC Sp6lka Akcyjna. ul. 42 Pulku Picchoty 50. l5- l8l Bialystok tel. sekrelarial +48 (85) 74 38 100,
e-mail sekretariat: inlb'(r,rc.corn.nl zaprasza do skladania olbrt w ramach projcktu: ,,Rozwdj bazy
urzqdzei brdawczo-rozwojolvych sposobcm na zrvigkszenie konkurencyjnosci Ac s,4,".

ll.

Okre3lenie przedmiotu oraz zrkresu lub wielkosci zamdwicnia.

Wtryskarka:
sila zrvarcia 50t / 500 kN.
sila ot$ierania l6 kN.
droga wyrzutnika 100 mm.
otwdr centralny mocui4cy 125 mm.
minimalna \.rysokos6 formy 150 mm,
cztery strefy stcr<lwania grzanymi kanalami lbrm)'.
wychylny agregal wlrlsko\ '}.
- bezkolumnowa.
- Srednica ilimaka 25 mn t-lD 24.8
- instalacja hydrauliczna.
- maksymalna droga otwarcia 400 mm.
- Slimak hartowany o wlsokiej odpomosci na Scicranie i koroziq.
- maksymalna temperatura grzania cylindra 400 st. C.
- otwor dyszJ' wtr].'skowci 3 mm.
- maty izolacyjnc do grzalek.
- plyt) mocui4cc do li)rm)" 500x450 mnr.
- drcga dozo\rania 140 mm.
- jqzyk sterowania: polski.
- max. moc grzaniajednostki \,flrysko$ej 6.8 kW.
- max. prQdkoii *lr.""sku 2ll mm/s.
-

lll.Opis krltcri6rr

i

sposobu dokon'"n'ania occnt sPclni:rnia trarunk6rr w3-'maganych od

Wykonaric6n.

f.

2.
3.

O udzielcnie u.amcir.ricnia ubiegai siq mogq przcdsiqbiorcy. kt6rz, /'lozqwai-n;4ofeftQ'
Zamawiajqcy dokona w1-boru ofcny spoir6d ol'en wa2nych
Ofbna wa2na musi spelniad nastqpujqcc warunki:

ploj€kr wEpofihansowany pEez une Europejstq w ramach Regionatnego Prog6mu Operacrneso Wojewjdztwa Podlaskiegr na lata 2007-2013

www.rPowP.wrotaPodlasia.Pl
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DLA ROZWO'|(T WOIEWooaWA POoLASKIICO

a.

Oferent skladajqc,"- zamdwienie nie moze byi wykluczony z postqpowania na podstawie an.
24 ustawy Prawo Zamdwierl Publicznych.
b. Olbna winna byc sporz4dzona w jqzyku polskim.
c. Ofena winna by6 zlozona w terminie wyznaczonym do skladania ofert.
4. Of'erent upou'a2nia Zamawia.lqccgo do sprawdzenia prawdziwoSci wszystkich danych zawartych
tr. ol_ercie.

Oferentow wobec kt6rych stwierdzi siQ, 2e dostarczone przez nich informacje istotne dla

5.

prowadzonego postqpowania s4 nieprawdziwe - \a'yklucza siq z post€powania konkursowego.

lV.Miejsce i acrmin skladanir oferl:

f.

Oferte nale2y zlo2yt

do godz. 15:00 dnia

18.10.2013

r w sekreta acie zamawiaj4cego

\,\ Bialymstoku- przy ul. 42 Pulku Piechoty 50. Na kopercie powinny znajdowai siq nazwa (firma)
+48 85 653 9383
adres
emailem
fbxem
adres oferenta

lub

i

2.

na

lub

na nr

jaroslaw.przewozny@ac.com.pl
Wiq2qcajest data igodzina wplywu ofeny.

V. Kryterir

l.

oceny ofen)*l

-

2.

100%
Specyfikacja wymagarl AC SA dla parametr6\,!' technicznych
Przy spelnionych warunkach specyfikacjitechnicznej kolejnym kr)'te um \tyboru jest:
cena 90%
ahakcyjnosc ol'erty (m.in. bezplatne pakiety wdrozeniowe, szkolenia) - l0%.

-

Vl. Oferaa podlega odrzuceniu w nastfpujqcych przypadkach:

l.

2.

Wniesienia po terminie okreSlonym w pkt lV l.
Niespelnienie uymog6w okreSlonych w pkt V

Vll. Termin zwi4zanir ofert4.
Okres zwi4zsnia ofertq nie moi-e

byi krdtszy niz 60 dni od momentujej

ztozenra.

Vlll. Termin realizacji zrm6wienia (odbioru koricowego):
3

r.0t.2014

lX, Oczekiwanr oferta musi stanowid oferte w rozumieniu srt. 66 Kodeksu cywilnego.
Z g6ry dzigkujemy i licz4c na szybkqodpowied' pozostajemy z powazaniem.
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cp6{inansowany pz€z Unie Europ€ist4 w Emach tugionaln€go Prog€mu Op€Bctn€go nojerN6dzlwa
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