AIP-100.362/2/2013
Biatystok, 31 lipca 2013 r.

Zapytanie ofertowe
- przedmiot zapytania:
Dostawa i montaz suszarek do rqk na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiqbiorczosci i Wybranych
Nowych Technologii Politechniki Biatostockiej.
- opis przedmiotu zapytania zawarto w punkcie 2,

Postqpowanie nie podlega ustawie 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych - wartosc
zamowienia nie przekracza wyrazonej w ziotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).
1.

Zamawiajacy:

Politechnika Biatostocka
15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21
2.

Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

3.

Dostarczenie i montaz 3 szt. suszarek elektrycznych do rqk.
- Moc znamionowa: 2300 W
- Material obudowy: tworzywo ABS
- Wykohczenie powierzchni: satyna
- Rodzaj montazu: nascienny, przykr^cana
- Sposob uruchamiania: automatyczny - czujnik podczerwieni
- Odlegtosc wymagana do uruchomienia: 30 -120 mm
- Poziom hatasu: do 70 dB
- Sredni czas suszenia: 15 - 20 sekund
- Pre^dkosc powietrza: min. 20 m/s
- Temperatura suszenia: 45 - 70?C
- Napi^cie zasilania: 230 V
- Cz^stotliwosc prqdu: 50 - 60 Hz
-Gwarancja: 2 lata
«
Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia (koszt
transportu, ew. ubezpieczenia).
Wykonawca zobowiqzany jest do podania catkowitej ceny brutto zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po
przecinku.
4.

Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent be_dzie sie. kierowat przy wyborze oferty:

I

Przy wyborze ofert Zamawiajqcy b^dzie sie_ kierowat naste.puja.cymi kryteriami:
kryterium: cena - waga 100%
5.

Termin realizacji zamowienia:

26.08.2013 r.-6.09.2013 r.

£. if
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6.

Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia:

7.08.2013r.
do godz. 10.15 w zamknie_tej kopercie (zapiecze.towanej w sposob gwarantujqcy zachowanie w poufnosci jej
tresc oraz zabezpieczajqcej jej nienaruszalnosc na adres: Akademicki Inkubator Przedsi^biorczosci i Wybranych
Nowych Technologii Politechniki Biatostockiej, ul. Zwierzyniecka 10, 15-333 Biatystok, z dopiskiem:
,,Oferta dotyczy zapytania: Dostawa i montaz suszarek do rqk na potrzeby Akademickiego Inkubatora
Przedsiqbiorczosci i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Biatostockiej"
Oferty, ktore wptynq do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert nie
brane pod uwage_. Nie dopuszcza sie_ sktadania ofert w wersji elektronicznej. Nie dopuszcza sie. sktadania ofert
czqstkowych.
7.

Opis warunkow udziatu w poste.powaniu:

Oferta musi bye podpisana przez osobe_ upowazniong do reprezentowania firmy, zgodnie z forma, reprezentacji
oferenta okreslonq w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacji firmy
oferenta.
Oferta musi zawierac nastepujqce dokumenty:
OfertQ cenowq - zat. nr 1
iQ KRS lub wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

8.

Rozstrzygniecie poste.powania i zlecenie realizacji zamowienia

Post^powanie ofertowe zostanie rozstrzygni^te w ciqgu dwoch dni roboczych liczqc od dnia otwarcia ofert.
0 wynikach poste_powania jego uczestnicy zostanq poinformowani drogq faxowa. lub mailowg najpozniej
w naste.pnym dniu roboczym po rozstrzygnie.ciu do godz. 15.30.
Do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygni^cia post^powania zostanie skierowane zlecenie realizacji
zamowienia oraz umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.
9.

Osoby do kontaktu

Rafat Golcz, tel. (85) 746 70 09, 604 990 114
Barttomiej Uzyhski, tel. (85) 746 70 09

Biatystok, 31 lipca 2013 r

Zatwierdzit i podpisat:

AIP-100.362/2/2013

Strona 2 z 3

