Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 6 sztuk kompletów złączy
wysokoprądowych.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup złączy elektrycznych niezbędnych do budowy prototypu wyrobu.
1. Wtyk metalowy okrągły żeński, 7 stykowy, montowany na przewód, długość max
50 mm, rozmiar M22x1, napięcie min: 250V, prąd min: 10A, rezystancja izolacji:
2000 MOhm min./500VDC, rezystancja styków: 3mOhm max./1A, połączenie
przewodu: lutowane
2. Gniazdo metalowe, okrągłe męskie, 7 stykowe, przykręcane do obudowy, długość
całkowita max 26,5 mm, rozmiar M22x1, napięcie min: 250V, prąd min: 10A,
rezystancja izolacji: 2000MOhm min./500VDC, rezystancja styków: 3mOhm
max./1A połączenie przewodu lutowane
Gniazdo z wtykiem stanowi komplet i muszą być ze sobą kompatybilne, dodatkowo
muszą mieć możliwość połączenia mechanicznego umożliwiającego przypadkowe
rozłączenie.
III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); kryteria oceny i opis sposobu przyznawania
punktacji:
a) Cena netto – 85 pkt, (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca
przy realizacjizamówienia)
Do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 85
b) Czas dostawy – 15 pkt.
Do obliczenia przyjmuje się wzór: najkrótszy (wyrażony w dniach) termin
realizacjispośród złożonych ofert / termin (wyrażony w dniach) dostawy z ofertybadanej
*15
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 12.08.2018 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:
Martyna Ruszkowska tel.: 29 644 26 28

VI. Wykluczenia:
Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązanikapitałowo lubosobowa z
Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lubosobowe 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.

