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Biatystok, 5 wrzesnia 2012r.

Zapytanie ofertowe

- przedmiot zapytania:
Dostawa i montaz rampy oswietleniowej

- opis przedmiotu zapytania zawarto w punkcie 3,
- w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Os
Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Dziatanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW
1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29
pazdziernika 2009

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieii publicznych - wartosc
zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 14.ooo euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiajacy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007 - 2013

,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013

Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
Dzialanie: 1.1 Infrastruktura uczelni
Nr projektu: POPW 1.1-18
Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

Czesc I - poz. 101/010 dostawa i montaz rampy oswietleniowej - 1 komplet
Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawu elementow konstrukcyjnych rampy oswietleniowej
wraz z montazem do stropu, w pomieszczeniu sail wykJadowej.

Opis zestawu:
1. stalowa kratownica trojramienna umozliwiajqca zamontowanie do 5-ciu efektow swietlnych.
2. stalowa kratownica trojramienna umozliwiajqca zamontowanie do 3-ciu efektow swietlnych.
3. stalowa, dwuramienna kratownica do l^czenia w poziomie ramp pod ka.tem 90°.

Parametry zestawu:
• rozstaw: min. 200mm,
• kolor: czarny,
• dhigosc catkowita: max. 3,2 x 3,2m,
• waga caJkowita: max. 38 kg,
• dopuszczalne obcia.zenie rampy: min. 38kg/mb,
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• Gwarancja producenta: min. 24 miesia.ce.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie elementy konstrukcyjne, gwarantuja.ce
bezpieczeiistwo i stabilnosc montazu wyposazenia.
Gwarancja na wykonana. instalacje: min. 12 miesiecy.

I. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowia.zany jest do podania calkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po
przecinku.

II. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent bedzie sie kierowaJ nastepuja.cymi kryteriami:
1. kryterium: cena - waga 100%

III. Termin realizacji zamowienia:

7 dni od daty podpisania umowy

IV. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przeslac w terminie do dnia:
10.09.2012r.

do godz. 8.00 w zamknietej kopercie (zapieczetowanej w sposob gwarantuja.cy zachowanie w
poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaja.cej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika BiaJostocka 15-
351 Biafystok, ul. Wiejska 45 A pok. 08 - Dzial Aparatury Badawczej i Dydaktycznej z dopiskiem:

,,0ferta dotyczy zapytania: Dostawa i montaz rampy oswietleniowej ; sygn. RO-230.083/11/2012 w
ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013"

Oferty, ktore wptyna. do siedziby Politechniki Biaiostockiej po wyznaczonym terminie skladania ofert
beda. odsyJane bez otwierania. Nie dopuszcza sie skJadania ofert w wersji elektronicznej

V. Opis warunkow udziatu w postepowaniu:

1. Oferta musi bye podpisana przez osobe upowazniona. do reprezentowania firmy, zgodnie z
forma, reprezentacji oferenta okreslona. w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
wtesciwym dla formy organizacji firmy oferenta.

2. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czesciowych.

Oferta musi zawierac nastepujace dokumenty:
- Oferte cenowa. - zat. nr 1
- Kopie KRS lub wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej.
- Z uwagi na ztozonosc instalacji sprzgtu Zamawiajqcy informuje wszystkich zainteresowanych

wykonawcow o koniecznosci dokonana wizji lokalnej w uzgodnionym z Zamawiajqcym telefonicznie
(Wojciech Klim tel. 602747578) terminie. Wymagane jest pisemne potwierdzenie uczestnictwa w
ogledzinach pomieszczen dolqczone do oferty.
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3. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia

Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygniete nie pozniej niz w dniu 10.09.2012r. do godz. 15.00.
O wynikach postepowania jego uczestnicy zostana. poinformowani droga^ faxowa^ lub mailowa.
najpozniej w nastepnym dniu roboczym do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu
wybranego w wyniku rozstrzygniecia postepowania zostanie skierowane zlecenie realizacji
zamowienia oraz umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

Biatystok, 5 wrzesnia 2012r.

Zatwierdzit i podpisaJ:

Koordynator Projektu
rftPOPW 1.1-18

c ss«e& Ksilaleeaia Polileclmiki Bialoslockler
< [anlgt̂ tto ĵ Poiski Wschodme,

POPVV Or "" —

Mya[VF^ar Sz&btowski
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Dot. postep. RO-230.083/11/2012

Zatacznik nr 1

O F E R T A
Ja/My nizej podpisani

z siedzib^:

sktadamy niniejsza. oferte dotycz^ca. zapytania: Dostawa i montaz rampy oswietleniowej w ramach
projektu ,,Centrum Nowoczesnego Ksztaicenia Politechniki Biafostockiej" realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013"

Oferujemy:

doktadna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry techniczne ofertowanego przedmiotu

za cen? netto: zl,
plus podatek VAT z\. cena brutto z\:

• Termin realizacji zamowienia - 7 dni od daty podpisania umowy

miejscowosc i data

Pieczec i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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