„Inwestujemy w Twoją przyszłość”
Dobieszowice 19.05.2015 r.

OGŁOSZENIE NR 1/2015
O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w ramach projektu: „Zakup sprzętu do budowy linii telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej”
Numer wniosku WND-RPOP.01.01.02-16-066/14
1. Zamawiający :

FIBERTECHNET Marek Latacz ul. Główna 23, Dobieszowice 47-344 WALCE
tel. 502659007 email: biuro@fibertechnet.eu

2. Tryb zamówienia:

zapytanie ofertowe zgodnie z 1.10 Zasady wyboru wykonawców/dostawców/usługodawców
w ramach RPO WO 2007-2013 Vademecum dla beneficjenta RPO WO 2007-2013 z zachowaniem zasad
konkurencyjności, uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, a także równego
traktowania Dostawców

3. Przedmiot
zamówienia:
4. Szczegółowy opis
przedmiotu
zamówienia:

Zakup spawarki światłowodowej

Dostawa 1 nowego urządzenia – spawarki światłowodowej spełniająca następujące parametry:
• Centrowanie włókien do rdzenia
• Akceptowane włókna – SMF, MMF, DSF, NZDSF, BIF/UBIF
• W pełni dotykowy ekran LCD
• Szczelność spawarki nie mniej niż IP52
• Program do Automatycznego dopasowanie różnych włókien jednomodowych
• Możliwość spawania złącz SOC innych producentów
• Aktualizacja oprogramowania przez Internet
• Graficzne potwierdzenie jakości spawu
• Możliwość sterowania spawarką z poziomu komputera
• Waga nie więcej niż 2,5 kg (wraz z baterią)
• Bateria pozwalająca na wykonanie minimum 200 pełnych cykli (spawanie + wygrzewanie)
• Wykonanie spawu w czasie nie dłuższym niż 8 sekund
• Czas wygrzewania osłonek nie dłuższy niż 30 sekund
• Możliwość wykonania do 2000 spawów na jednej elektrodzie
• Zasilanie bateryjna oraz sieciowe
• Zapasowe elektrody
• Obcinarka światłowodowa
• Twarda walizka transportowa

5. Warunkiem udziału
w postępowaniu jest: a) Złożenie przez Oferenta oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1 do niniejszego
ogłoszenia)
b) Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
c) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
d) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym,
a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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e) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Sposób przygotowania
oferty:
a) Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularza (zał. nr 1 do
niniejszego ogłoszenia)
b) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres
siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP.
c) Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, o parametrach nie gorszych niż opisany w
niniejszym zapytaniu którego dostawę oferuje wykonawca.
d) Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
e) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną (zgodnie z wpisem do właściwego
rejestru) lub pełnomocnika, którego pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty
f) Oferta musi być sporządzona w języku polskim
7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
8. Termin wykonania:
9. Kryteria oceny ofert
i ich znaczenie :

Wykonawca zrealizuje zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 22.06.2015 r.

a) Kryteria oceny: cena „C” ─ 80% i okres objęty gwarancją „G”─ 20%
b) Sposób oceny oferty
• Cena „C” – 80 pkt.
ó
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ż

× 80

• Okres objęty gwarancją „G” – 20 pkt.
L.p.

Oferowany okres gwarancji

Ilość punktów

1

12 miesięcy

5

2

powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy

10

3

powyżej 18 miesięcy

20

c) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów
„C”+”G”.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco niskiej, niewspółmiernej do
średnich cen rynkowych.
10. Miejsce i termin
składania ofert oraz
udzielanie dodatkowych
informacji:
w siedzibie zamawiającego:
FIBERTECHNET Marek Latacz
ul. Główna 23, Dobieszowice 47-344 WALCE
tel. 502659007
lub drogą elektroniczna na adres:
biuro@fibertechnet.eu zawierającego w treści tematu „Oferta na Zapytanie Ofertowe nr 1/2015”
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Oferty należy złożyć w terminie: do dnia 02.06.2015 r. do godziny 1500
O dotrzymaniu ww. terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed końcem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
11. Okres związania
ofertą:

60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

12. Termin rozpatrzenia
ofert:
02.06.2015 r.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną poinformowani o wynikach postępowania telefonicznie bądź drogą elektroniczną w
terminie do 7 dni od dnia zamknięcia przyjmowania ofert.
Z wybranym Wykonawcą w terminie do 3 dni od dnia rozpatrzenia ofert zostanie zawarta umowa.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert oraz
rozpisania ponownie zapytania ofertowego.
W przypadku uchylania się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy. Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej z najwyżej
ocenionych ofert.

Marek Latacz
Menedżer Projektu
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2015

Formularz ofertowy

…………………………………………
Pieczęć oferenta

……………………………………………
Miejsce i data sporządzenia oferty

Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 1/2015 z dnia 19.05.2015 r. na zakup spawarki światłowodowej na
potrzeby projektu pn. „Zakup sprzętu do budowy linii telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej” o numerze wniosku
WND-RPOP.01.01.02-16-066/14
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:
─ dostawa spawarki światłowodowej za cenę netto.......................................................................+ .......% podatek VAT,
(słownie: ..................................................................................................................................................................netto)
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Na dostarczony sprzęt udzielamy …………………………………….. miesięcznej gwarancji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i realizacji zamówienia.
Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym podatek VAT.
Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia: w terminie do 22.06.2015 r.
Warunki płatności 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 1/2015 i akceptujemy jego wymagania.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
a) Opis przedmiotu oferty.

Oferta ważna do dnia ………………………………

………………………..…………………….
Data oraz podpis osoby/osób upoważnionych
do składania ofert w imieniu Oferenta
FIBERTECHNET Marek Latacz
ul. Główna 23, Dobieszowice
47-344 Walce
NIP 7491766441
Kontakt: tel. 509659007 e-mail: biuro@fibertechnet.eu
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2015

Oświadczenie

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
─ Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
─ Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
─ Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także
pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
─ Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………..…………………….
Data oraz podpis osoby/osób upoważnionych
do składania oświadczeń w imieniu Oferenta
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