Łódź 1.06.2012

Zapytanie ofertowe nr 2/2012/3.6
( dotyczy zamówienia walizki z narzędziami do spawania)

I. ZAMAWIAJĄCY

TPnets.com Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak
ul. Targowa 35, 90-034 Łódź
NIP: 725-17-47-616, REGON: 472228111
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest:

walizki z narzędziami do spawania w ramach projektu „Poprawa jakości aktualnie
świadczonych usług źródłem przewagi konkurencyjnej firmy TPNETS.COM”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013 Działanie III.6 Rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Walizka z narzędziami do spawania będąca elementem stałego wyposażenia
dyżurnego serwisanta posiadającego spawarkę. Składa się z narzędzi do przygotowywania
światłowodów do spawania oraz montażu, na który składa się co najmniej:
• walizka narzędziowa
• nóż do włókien światłowodowych
• uniwersalny stripper do włókien światłowodowych
• nożyce do kevlaru
• nóż do zdejmowania izolacji z kabli światłowodowych
• obcinarki – przynajmniej dwa rozmiary
• kombinerki i płaskoszczypy – dwa rozmiary
• zestaw śrubokrętów
• zestaw kluczy nasadowych i imbusowych do muf, kaset i przełącznic światłowodowych
• zaciskarka do złączy i osłon koncentrycznych
• pęseta
• pojemnik z dozownikiem na spirytus do czyszczenia włókien
3.

Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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4.

Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

III. TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 1.12.2012 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać :
- specyfikacje techniczną
- oświadczenie o spełnianiu kryteriów zamówienia
- ceny wyrażone w kwocie netto i brutto,
- opatrzona danymi firmowymi,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać dane teleadresowe , numer telefonu oraz numer NIP,
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana / dostarczona za pośrednictwem ( do wyboru) :
a)
b)
c)
d)
e)

poczty elektronicznej na adres: biuro@mnc.pl
faksem na nr: 42 636 98 96,
pocztą tradycyjną,
kurierem
osobiście na adres zamawiającego
do dnia 29.06.2012 roku

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2.07.2012 roku a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie TPnets.com ul. Targowa 35 oraz na
stronie internetowej pod adresem http://tpnets.com/?page_id=394
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://tpnets.com/?page_id=394
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Wyposażenie walizki : 30 %
2. Cena - 70%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem http://tpnets.com/?page_id=394
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Bathelt/Beata Bajer pod numerem telefonu 42 636 98 96
lub 42 636 98 97 oraz adresem email: biuro@mnc.pl
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