Warszawa, 13.04.2018 r.
Teknosystem Sp. z o.o.
ul. Małowiejska 25
04-962 Warszawa
Do wszystkich zainteresowanych
ZAPYTANIE OFERTOWE 01/04/2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce;
Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;
Numer wniosku: RPMA.01.02.00-14-7556/17

1. CEL POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadania 2 Wydatku 11
Zakup materiałów do prototypów zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Opracowanie przez
Teknosystem Sp. z o.o. wielozadaniowej, ledowej oprawy oświetleniowej, przeznaczonej do oświetlania
specjalistycznych miejsc pracy”.
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy/Dostawców w trybie udzielenia
zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z
zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną
ocenione w warunkach konkurencyjnych.
W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania oraz miejsce i sposób składania
ofert. Opis oczekiwanego wymagania dotyczące oferentów, formatu oferty oraz warunków jej złożenia,
kryteria wyboru zostały opisane w Załączniku.
2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty można składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail (w pliku zabezpieczonym przed
edycją np. PDF) lub w 1 egzemplarzu papierowym do 23.04.2018 r. do godziny 12:00 (decyduje data
wpływu dokumentu).
Teknosystem Sp. z o.o.
ul. Małowiejska 25
04-962 Warszawa
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00- 16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
lub
email: zakupy@teknosystem.com.pl
Dodatkowych wyjaśnień udzielać będzie:
Lucjan Kieś,

tel. +4822590 60 30,

email zakupy@teknosystem.com.pl
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a) KODY CPV: 31530000-0 Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
b) SKŁADAJĄCY OFERTĘ NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA POWINIEN ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO
ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH
SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.
c) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych
rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same
(nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
d) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
4. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
a) Termin dostawy przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 8 tygodni od podpisania umowy.
b) Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego
pod wskazany adres.
c) Adres dostawy: ul. Małowiejska 25, 04-962 Warszawa

SPECYFIKACJA
Część 1:
 Nakrętka M3 – 5 100 szt.
Nakrętka samohamowna z wkładką poliamidową,
Parametry techniczne:
według normy DIN985 (ISO10511), stal, ocynk, kl. 6
 Nakrętka M4 – 900 szt.
Nakrętka samohamowna z wkładką poliamidową,
Parametry techniczne:
Według normy DIN985 (ISO10511), stal ocynk, kl. 6
 Podkładka ząbkowana M4 – 900szt
wymiary 4,3x8x0,5
Parametry techniczne:
Według normy DIN6798 A, stal ocynk,
 Wkręt do tworzyw sztucznych – 1200 szt
Wkręt o wymiarach 3,5x10
Parametry techniczne:
Według normy WN1412, łeb kulisty, PH2, stal ocynk
 Wkręt 3,5x13 – 3600szt
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Wkręt z kołnierzem o wymiarach 3,5x13
Parametry techniczne:
Według normy DIN968 C, łeb kulisty, PZ2, stal, ocynk
 Podkładka M3 – 5100szt
Podkładka o wymiarach 3,2x7x0,5
Parametry techniczne:
Według normy DIN125 A, stal, ocynk
Część 2:
 Uchwyt opaski - ilość 1500szt
Uchwyt opaski zaciskowej
Parametry techniczne:
Materiał Poliamid (PA) palność materiału UL94V-2, długość 19 mm szerokość 19 mm wysokość
3.9 mm, szerokość opaski zaciskowej 4,5 mm, uchwyt samoprzylepny
 Opaska zaciskowa - ilość 300szt
Opaska zaciskowa nieotwieralną z zapadką plastikową
Parametry techniczne:
Materiał Poliamid 6.6 (PA66), długość 100 mm szerokość 2,5mm grubość 1 mm,
bezhalogenowy, palność materiału UL94V-2, temperatura pracy -40 °C do +85 °C, certyfikaty
ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 62275:2006
Część 3:
 Haczyk - 1200szt
Haczyk do zawieszenia kabla zasilającego.
Parametry techniczne według załączonej dokumentacji [haczyk-hook-czesc-part-3]
Część 4:
Wąż silikonowy uszczelniający: - 342 m
 materiał silikon
 średnica wewnętrzna 5 mm
 grubość ścianki 0,5 mm
 kolor biały
 klasa cieplna H
 wytrzymałość elektryczna 2kV
 zakres temperatur + 180 °C
 temperatura maks. + 180 ° C
 temperatura min. – 60 ° C
Koszulka izolacyjna: - 300 m
 materiał jedwab szklany/silikon
 średnica wewnętrzna 8 mm
 grubość ścianki 0,5 mm
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kolor czarny
klasa cieplna H
wytrzymałość elektryczna 2kV
zakres temperatur + 180 °C
temperatura maks. + 180 ° C
temperatura min. – 60 ° C

Część 5:
Pokrywa boczna bez otworów -300 sztuk
 Materiał Ferrolen TPF650
 Rysunek w załączniku [Pokrywa boczna bez otw. czesc 5]
Pokrywa boczna z otworami - 300 sztuk
 Materiał Ferrolen TPF650
 Rysunek w załączniku [Pokrywa boczna z otw. 10 mm i 44 mm czesc 5]
Część 6:
Kabel sieciowy - 300 sztuk
 H07RN-F3G1,5mm2, uni – schuko
 Długość kabla 5,6m
Część 7:
 Nit zrywalny - ilość 2100 szt.
Nit zrywalny 4x8 Al/St
Część 8:
 Etykieta srebrna - ilość 900szt
Etykieta 98x37 srebrna M1003
Część 9:
 Konektor uziemiający męski- ilość 300szt
Konektor uziemiający 6,3x0,8 45st
 Konektor uziemiający żeński- ilość 300szt
Opis przedmiotu zamówienia:
Konektor (ż6,3x0,8) 0,5-1,5mm2
Część 10:
Płyta reflektora – 300 sztuk.
Rysunek techniczny przedmiotu w załączniku. [Płyta reflektora Reflector_plates_236_and_255
część 10]
Część 11:
Wspornik lampy – 300 sztuk.
 Materiał stal sprężynowa
 Pokrycie wspornika - ocynk pasywacja biała
 Pliki pdf w załączniku [wspornik-lampy-steel-spring-clips-czesc-part-11]
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Część 12:
 Końcówka oczkowa – 600 sztuk
nieizolowane
średnica wewnętrzna pierścienia – 4,3mm
średnica zewnętrzna pierścienia – 8,7mm
bez osłony
rozmiar kółka M4 (#8)
materiał styków mosiądz
pokrycie styku cyna
grubość 0,64mm
długość całkowita 20,4mm
 Końcówka zaciskowa na przewód – 900 sztuk
AWG20-16 L=1,5
Materiał stop miedzi i cynku
Część 13:
 Przewód 1,5mm2 niecynowany żółto-zielony- ilość 300m
Budowa : żyła drut goła miedź
Temperatura pracy: -40 ÷ +125 [°C],
Napięcie nominalne 600 [V]
Przewód spełnia wymagania określone w normach
IEC 60754-1, EN 50267-2-1
IEC 60754-2, EN 50267-2-3
IEC 61034-2, EN 50268-2


Przewód 1,5mm2 niecynowany biały – ilość 600 m
Budowa : żyła drut goła miedź
Temperatura pracy: -40 ÷ +125 [°C],
Napięcie nominalne 600 [V]
Przewód spełnia wymagania określone w normach
IEC 60754-1, EN 50267-2-1
IEC 60754-2, EN 50267-2-3
IEC 61034-2, EN 50268-2



Przewód 0,75mm2 cynowany żółto-zielony – ilość 300 m
Budowa : żyła drut miedź cynowana
Temperatura pracy: -40 ÷ +105 [°C],
Napięcie nominalne 600 [V]
Przewód spełnia wymagania określone w normach
IEC 60754-1, EN 50267-2-1
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IEC 60754-2, EN 50267-2-3
IEC 61034-2, EN 50268-2
 Przewód 0,75mm2 niecynowany biały - ilość 360 m
Budowa : żyła drut miedź cynowana
Temperatura pracy: -40 ÷ +125 [°C],
Napięcie nominalne 600 [V]
Przewód spełnia wymagania określone w normach
IEC 60754-1, EN 50267-2-1
IEC 60754-2, EN 50267-2-3
IEC 61034-2, EN 50268-2
Część 14:
 Kostka połączeniowa (Blok stykowy ) – 300 SZT.
Blok stykowy 4mm2, 3 polowy
Część 15:
 Podkładka korkowa- ilość 300szt
Samoprzylepna podkładka wykona zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym [podkladkakorkowa-cork-pad-czesc-part-15]
Część 16:
 Przepust kablowy- ilość 300szt.
Dławnica kablowa M16x1,5 IP68 szara
Rodzaj gwintu: Metryczny
Długość gwintu 15 [mm]
Zakres temperatur pracy od -30 [°C]
Zakres temperatur pracy do +80 [°C]
Część 17:
 Rezystor metalizowany- ilość 300szt
Montaż THT
Rezystancja 12.7kΩ
Moc 0.6W
Tolerancja ±1%
Napięcie pracy maks. 350V
Wymiary korpusu Ø2.5 x 6.5mm
Wymiary wyprowadzeń Ø 0.6 x 28mm
Temperatura pracy -55...155°C
Część 18:
 Zasilacz sieciowy do Modułu LED - ilość 300szt
Znamionowe napięcie wejściowe AC 220-240V
Moc wyjściowa 41W
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Prąd wyjściowy regulowany 0.3-1A
Napięcie wyjściowe DC 27-54V
Część 19:
 Poliwęglan Makrolon GP150 (lub równoważny), formatki cięte, ilość 300szt
Opis przedmiotu zamówienia:
Płyta z poliwęglanu Makrolon typ GP150 (lub równoważny), o grubości 3mm,
wymiary 564x124
Część 20:
Płyta reflektora – 300 sztuk.
Rysunek techniczny w załączniku. [plyta-reflektora-reflector-plate-czesc-part-20-plik-1-z-2] oraz
[plyta-reflektora-reflector-plates-236-and-255-czesc-part-20-plik-2-z-2]
Część 21:
 Gniazdo sieciowe, panelowe – 300szt
Gniazdo według DIN VDE 0620-1 (lub równoważne)
16A, 250V, 2P+PE, IP54, kolor czarny
Wymiary i pozostałe parametry według załączonego rysunku [gniazdo-sieciowe-panelowepanel-socket-czesc-part-21]
Część 22:
 Odciążka kabla – 300 szt.
Parametry techniczne oraz wymiary podane w załączonej dokumentacji [odciazka-kabla-strainrelief-czesc-part-22]
Część 23:
 Moduł LED – 300szt
Parametry techniczne według załączonego pliku [modul-led-module-led-czesc-part-23]
Rysunki, dokumentacja techniczna, o której mowa w specyfikacji znajduje się w Załączniku nr 2.
Wymagania dotyczące oferentów, format oferty, warunki formalne, warunki zmiany umowy, kryteria
oceny ofert, informacje o wagach procentowych oraz sposobie przyznawania punktacji oraz informacja
na temat zakresu wykluczenia zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Koniec dokumentu
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