Warszawa, 14.05.2018 r.
Teknosystem Sp. z o.o.
ul. Małowiejska 25
04-962 Warszawa
Do wszystkich zainteresowanych
ZAPYTANIE OFERTOWE 06/05/2018
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 22.05.2018 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: 44212500-4 - Kątowniki i profile
i. 31530000-0 Części lamp i sprzętu oświetleniowego
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
1. Profil aluminiowy, anodowany - 300szt
a) Parametry techniczne według załączonego rysunku. L=564 (załącznika nr 2)
2. Forma do tłoczenia profilu aluminiowego - 1szt
a) Parametry techniczne według załączonego rysunku profilu (załącznika nr 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------Koni ec dokumentu
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