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PROGRAM REGIONATNY

FUNOL]SZE EUROPE]SKIE OLA ROZWO]U WO.JEWOOZTWA PODLASKIECO

Bial-v-stok. dnia 22.1 1.2013 r.

AC Sp6lka Akc{na
u1.42 Pulku Piechory 50
l5-l8l Bialystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Nazwa (firma) i adres zamawiaj4cegol

AC Sp6lka Akcyjna. uI.42 Pulku Piechoty 50. l5-l8l Uialystok tcl. sckretariat +48 (85) 74 38 100.
e-mail sekretariat: infor@ac.com.pl zapmsza do skladania ofert w ramach projektu: .Roa'vdj bazy
urr4dze6 bsdawczo-roavojowych sposobem na zwigkszenie konkurencyjno6ci AC S.A."'

Il.

Okreslenie przedmiotu oraz zak-resu lub wielkoici zam6wienia.

Urzqdzenie do ciQcia przewod<iw wiclo2ylowych, proste w obsludzc zc zintegrowanym systcm
nadzoru podawania kabli i wykrywania korlca przeraodu- Posiadaj4ce mo2liwo36 polEczenia z
peryleryjnymi urzqdzeniami. Mozli$056 obrabiania przewod6w okrqglych iplaskich. Urzqdzenie
\rlposazone w licznik ciflych przewod6$ .
- Minimalny zakres ciqcia przewodu od l0 mm do 20 000 mm.- Przckrari zyly obrabianego prze\r'odu od 0,14 mm' do 16 nlm'.
- SzerokoSi przewodu plaskiego/ taSny do 100 mnt.
- Wysokoii obrabiancgo przcwodu do 12 mm.
Uzqdzenie musi byi zgodnc z obccnic wymaganym normami bezpicczclistwa
lnstrukcjc dostarczone wraz z urzqdzeniem i cer(yfikaty CE musr4 byi u'jqzyku polskim
llrzqdzcnie powinno byd obille co najmniej l2 miesiqczn4 gwaranciq.
Siedziba scrwisu urzqdzcnia powinna znajdovrai sig w Polsce.
Czas realizacji zam6*ienia nic pou'inien byi dluzszy nit 4 tygodnie.

UI.Opis kryteri6w

i

sposobu dokonylvrnia oceny spelniania warunk6w wymaganych od

Wykonawc6w.
1

.

2.
3.

4.
5.

udzielenie zam6u'ienia ubiegai siq mogq przedsiqbiorcy. kt6rz,v zloi4 waznq ofertQ.
Zamawiaj4cy dokona wyboru ofeny spo3rod ofcn va2nych.
C)ferta wazna musi spclniai naslQpujqce warunki:
a. Ot'erent skladaj4cy zanr6uienie ie mo2c byi uykluczony z postQpowania na podstawic art.
24 ustawy Prawo Zam6wiei Publicznych.
b. Of'eda $'inna byd spotz4dzona u'jqzyku polskim.
c. Otirta winna bya zlo2ona w terminie wyznaczonym do skladania ot-ert.
Ol'erent upowa2nia Zamawiai4cego do sprawdzenia prawdziwosci wszystkich dan,vch zawarlych w

0

ofercic.
Oferentdw \aobec kt6rych stu'ierdzi siq. ze dostarczone przel nich infomracic istotne dla
pro$adzonego postgpouania sq nieprawdziwe - wyklucza siq z postqporlania konkurso*ego
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lV, Miejsce i termin skladania ofert:

l.
2.

zlo2yi do godz. l4:00 dnia02.l2.20l3 r- w sekretariacie zamauiaj4cego w
przy
Bialymstoku,
ul. 42 Pulku Piechoty 50. Na kopercie powinny znajdo$ai siQ nazwa (firma)
i adres oferenta lub farem na nr +48 85 653 93 83 lub emailem na adres:
.jaroslaw.wiewiora@ac,com.pl
Wi{iqca jest data i godzina wplywu oferty.
OfertQ nalez)

V. Krytcria oceny

l.

2.

oferty:

Specyfikacja rlmagai AC SA dla parametr6w technicznych - 100%
Prz-y spelnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium $yborujest:

-

cena

-'10

To

atrakcyjnoSi oferty (np. bezplatne paki€ty wdrozeniowe. szkolenia, dodatkoM
funkcjonalnogi. dostQpnosi seNisu) - 3Oyo.

VI.Oferta podlega odr.uceniu w nasttpujqcych przypadkach:

l.

2.

Wniesienia po terminic okreSlonym w pkt lV l.
Niespelnienie wymog6w okre5lonych w pkt V.

VIl. Tcrmin zwi4zania ofcrtq,
Okres zwiqzania ofertq nie mo2e byi kr6tszy ni2 I miesi4c od momentujej zlo2enia.

VIll. Termin realizacji zam6nienia (odbioru koicowego):
3l.12.2013 r.

lX. Oczckiwana oferta musi strnowid ofertQ w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Z g6ry dzigkujemy i liczqc na srybk4odpowied2 pozostajemy z powa2aniem.

Zarzqd AC SA

ZADU
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