ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 08.11.2013
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie wynalazków celem
rozpoczęcia produkcji innowacyjnych wymienników ciepła w Spółce AIC”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa
w ramach Działania 4.6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
ogłaszamy nabór ofert na dostawę:

Generatora laserowego – 1 zestaw
1. Zamawiający
AIC S A
Rdestowa 41
81-577 Gdynia
Polska
2. Przedmiot zamówienia.
Generator laserowy wraz z wyposażeniem rozumiany jako urządzenie gotowe do
użycia wg poniższej specyfikacji:
Opis
Wartość lub ilość
Metoda wytwarzania wiązki
Pompowany diodami laser: Ciało
stałe (dysk) lub włókno (fiber)
Moc generatora (moc na elemencie) 4000 [W]
Ilość wyjść ( z możliwością
4 [szt]
przełączania wiązki między
wyjściami)
Kabel światłowodowy 30 m z
4 [szt]
wyjściem LCA, średnica włókna
laserowego 200µm
Chłodnica generatora
1 [szt]
Komunikacja Profibus
1 [szt]
Jakość wiązki (lub lepsza)
8 [mm•rad]
Deklaracja zgodności CE
dotyczy wszystkich elementów
Metoda wytwarzania wiązki
Pompowany diodami laser: Ciało
stałe (dysk) lub włókno (fiber)
Moc generatora (moc na elemencie) 6000 [W]
Ilość wyjść ( z możliwością
4 [szt]
przełączania wiązki między
wyjściami)
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Kabel światłowodowy 30 m z
wyjściem LCA , średnica włókna
laserowego 200µm
Chłodnica generatora
Komunikacja Profibus
Jakość wiązki (lub lepsza)
Deklaracja zgodności CE

4 [szt]

1 [szt]
1 [szt]
8 [mm•rad]
dotyczy wszystkich elementów

3. Kryteria wyboru ofert.
Oferty zostaną poddane ocenie w odniesieniu do poniższych kryteriów wyboru.
W przypadku każdego kryterium ocena zostaje udzielona na podstawie pisemnej
oferty przedstawionej przez oferenta.
Kryteria wyboru oferty:
Cena- 100%

4. Sposób przygotowania oferty.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a) Nazwę i adres oferenta
b) Być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką
firmową
c) Posiadać datę sporządzenia
d) Posiadać cenę netto i brutto
e) Być podpisana przez przedstawiciela oferenta należycie
upełnomocnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
Oferta musi być ważna na dzień złożenia zamówienia, które przewiduje się na
miesiąc listopad 2013.

5. Termin realizacji zamówienia
Oczekuje się realizacji zamówienia najpóźniej do dnia 31.01.2014.

6. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności.
Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu oferty zostanie uregulowane w formie
przelewu bankowego na konto podane przez Oferenta wg ustalonego
harmonogramu płatności.
„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”

7. Koszt dostawy.
Koszt dostawy leży po stronie Oferenta.

8. Sposób i termin składania ofert.
Uprasza się o dostarczenie oferty (w języku polskim lub angielskim) w terminie
do 22 listopada 2013 r do godz. 16.00 w wersji elektronicznej na email
pracowników Zamawiającego podane poniżej ew. listem poleconym, poprzez
firmę kurierską lub osobiście w siedzibie Spółki na Sekretariacie.
Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
Wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego udzielą:
•

Daniel Galuhn tel. +48 668 839 059 dgaluhn@myaic.com
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