Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 6 sztuk płytki PCB z
zamontowanymi podzespołami elektronicznymi według dokumentacji
zamawiającego.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138
II. Opis przedmiotu zamówienia:


Zmontowana płytka zawierająca określone przez Zamawiającego elementy
elektroniczne połączone ze sobą według schematu.
Wykonawca wykonuje płytkę elektroniczną (laminat) według projektu zamawiającego,
dokonuje zakupu niezbędnych komponentów, oraz wykonuje usługę montażu według
wymagań Zamawiającego. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w archiwum
spakowanym do wersji RAR o nazwie: Klimatyka_V01.01.rar

Ilość 6 sztuk
III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
a) cena netto - 70 pkt (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca
przy realizacji zamówienia)
Do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej*70
b) okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy)-20 pkt.
Do obliczenia przyjmuje się wzór: okres gwarancji badanej oferty/okres najdłuższej
gwarancji*20
c) czas dostawy-10 pkt.
Do obliczenia przyjmuje się wzór: najkrótszy (wyrażony w dniach) termin realizacji
spośród złożonych ofert/termin (wyrażony w dniach) dostawy z ofert badanej*10.
IV. Sposób składania ofert:


osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów
Mazowiecka,

przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,

przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia
05.09.2018 r. do godziny 24:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej
dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Oferta powinna zawierać oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych
pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.

V. Osoba do kontaktu:

Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.
VI. Wykluczenia:



Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub
osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.

