Łódź 13-11-2012 roku

Zapytanie ofertowe nr 7/2012/3.6
(agregat prądotwórczy (cichy) - do użytku wewnątrz budynków do wiertnicy)

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:

Agregatów prądotwórczych w ilości 2 sztuk - do użytku wewnątrz budynków do wiertnicy 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:

Urządzenie do generowania prądu służącego do podłączenia maszyn. Urządzenie powinno
charakteryzować się parametrami technicznymi odpowiadającymi tym, które przedstawiono poniżej
(mogą to być urządzenia odpowiadające wskazanej poniżej klasie parametrów niezależnie od ich
nazewnictwa oraz producenta; wskazane dane mają na celu wyłącznie wskazanie poziomu klasy
parametrów):
• poziom hałasu w odległości 10 metrów maks 58 dB
• moc min. 2,8 kW
• gniazda wyjścia 2x230V
• rozruch – minimum elektryczny
• maksymalna waga 70 kg
• ciągła praca – min. 6 godzin
• zabezpieczenia - olejowe silnika, magnetotermiczne prądnicy
• kontrolki - pracy , przeciążenia, wskaźnik poziomu paliwa
3.
4.

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

III. TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 10-12-2012 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
TPnets.com – Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak
ul. Targowa 35, 90 – 034 Łódź
Tel. TP S.A. (+48 42) 636 98 96 (+48 42) 636 98 97, Tel.VOIP: (+48) 42 20 11 000
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Getin Bank S.A. II Oddział w Łodzi, nr rach. 95 1560 0013 2026 0001 6290 0001
http://www.tpnets.com | e-mail: info@tpnets.com

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 20-11-2012 roku

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21-11-2012 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. Spełnienie wymagań specyfikacji technicznej - 30 %
2. Gwarancja - 10 %
3. Cena - 60%
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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