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ZateicznikNr4doZarz£|dzenia Nr 364/2015 Rektora Politechniki Biatostockiej

Poste_powanie nr: RO-410.083/300/^/2015
Biatystok, dn. *•*'- 2015 r

Zapytanie ofertowe
Postqpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

- podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy.

Przedmiot zapytania: wyposazenie podstawowe na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12
,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biatostockiej" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Dzialania 1.3 Wspieranie
innowacji.

1. Zamawiajqcy:

Politechnika Bialostocka
15-351 Bialystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

L.p.
1.

2,

3.

4.

Nazwa
Przedfuzacz listwowy EPS-
305W-2/LM dt. 3 m

Przedfuzacz listwowy EPS-
305W-2/LM dh 5 m

Telefon bezprzewodowy,
czarny

Telefon bezprzewodowy,
czarny

Opis
Przedluzacz listwowy, dtugosc przewodu 3m, ilosc
gniazd: 3, stopieh ochrony IP20, jeden wla^cznik,
napi^cie 250V, kolor czarny.
Przedluzacz listwowy, dfugosc przewodu 5m, ilosc
gniazd: 3, stopien ochrony IP20, jeden wla_cznik,
napie_cie 250V, kolor czarny.

• Kolorowy wyswietlacz TFT o przeka_tnej 2,2
cala(QVGA)

• Ksia_zka telefoniczna na 300 numerow (
mozliwosc zapisania do 3 numerow dla
jednegoabonenta)

• Blokada niepozadanych polaczeh
przychodzacych /wychodza^cych

• System glosnomowiacy w stuchawce
• Jednoprzyciskowa obstuga trybu ECO
• Tryb nocny
• Redukcja szumow otoczenia
• Funkcja Baby Monitor ( wymagana

dodatkowa stuchawka )
• Obsluga wiadomosci SMS *2
• Identyfikacja abonenta wywolujacego Caller

ID
• TELEFONY OBLIGATORYJNIE MUSZA.

POSIADAC HOMOLOGACJ^
Telefon bezprzewodowy z 1.45-calowym kolorowym
wyswietlaczem TFT.

Ilosc
10szt.

10szt.

3szt

7szt
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5.

6.

7.

8

9.

10.

Kosz na smieci metalowy
okra^ty

Kosz na smieci metalowy
okrqgty z popielnica^

Mobiina tablica magnetyczna
suchoscieralna
1200 x 1800mm

Szafka na klucze

Mownica konferencyjna

Zegar nascienny

Telefon ma mozliwosc zapisu do 70 numerow w
ksiazce telefonicznej.
Mozliwosc podlaczenia do 6 stuchawek (GAP).
Ponadto, urzadzenie posiada identyfikacj? numeru
abonenta wywolujacego oraz kilka poziomow giosnosci
dzwonka. Za zasilanie odpowiadaja_dwa akumulatorki
Ni-MH 2xAA. Czas czuwania to ok. 230 godzin, czas
rozmowydo11 godzin.
Typ baterii: akumulatory Ni-MH (2 x AAA) , Czas
ladowania: 7 godzin , Wymiary sluchawka: 46 x 160 x
30 mm , Wymiary baza: 1 05 x 43 x 1 06
TELEFONY OBLIGATORYJNiE MUSZA. POSIADAC

HOMOLOGACJS
Wykonany z metalu. Kolor srebrny.
Wymiary pokrywy kosza (W x 0): 60 x 240 mm
Wymiary otworu z boku kosza (WxS): 125x150 mm.
Wymiary pojemnika wewnejrznego (W x 0): 380 x 220
mm. Wymiary produktu (W x 0): 630 x 250 mm
Wykonany z metalu. Kolor srebrny.
Wymiary pokrywy kosza (W x 0): 60 x 240 mm
Wymiary otworu z boku kosza (WxS): 125x150 mm.
Wymiary pojemnika wewn^trznego (W x 0): 380 x 220
mm. Wymiary produktu fW x 0): 630 x 250 mm
Tablica stojaca z powierzchnia_ magnetyczna.. Tablica
suchoscieralna
z powierzchni^magnetyczna^. Mobiina podstawa
ulatwia ustawienie tablicy w sali, ale i przenoszenie jej
pomie.dzy pomieszczeniami. Obrotowa tablica,
dwukrotnie zwi^ksza powierzchnie uzytkowa^ dzi^ki
czemu umozliwia prac§ bez koniecznosci scierania
catej powierzchni. Tablica wykonczona ramka^z
aluminium, natomiastjej podstawa jest precyzyjnie
wykonana z profili staiowych malowanych proszkowo.
Dodatkowa polka na akcesoria.
Metalowa szafka na klucze w kolorze szarym
wyposazona w ryglowany zamek szyfrowy. Dodatkowo
mozliwosc awaryjnego otwarcia szafki za pomoca.
kluczyka.
Posiada 40 ponumerowanych haczykow na klucze.
W zestawie 40 sztuk zoltych zawieszek do kluczy, dwa
kluczyki do zamka oraz zestaw czterech solidnych
kolkow rozporowych typu kotwa:

• ilosc miejsc na klucze: 40
• kolor: szary
• ilosc zawieszek do kluczy : 40
• kolor zawieszek do kluczy: zolty
• zamek szyfrowy

• regulacja wysokosci szyny: tak
• wymiary (W x S x G): 450 x 300 x 1 00 mm

Mownica konferencyjna MP-LD z pleksi z panelem
srebrnym. Grawer Centrum Badawczo-Naukowego.
Wymiary: wysokosc: 1 1 5cm, pulpit: 50 cm x 40,
podstawa: 50cm x 35cm. Wykonanie: Pleksi 10 mm.
Zegar z termometrem mechanizm kwarcowy; srednica

2szt.

1szt.

1 szt.

1 szt.

1szt.

10 szt.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Antyposlizgowa zewn^trzna
mata gumowa
150x100 mm

Wycieraczka wewn?trzna
160x60 mm

Wycieraczka wewne^rzna
100 x 50 mm

Tabliczka ostrzegawcza

Do nice

Donica

Tab I ice korkowe
Antyramy

30,5 cm; grubosc 2,5 cm; wykonany ze staii, szkta i
tworzywa ABS.
Mata gumowa z osmiokajnymi otworami idealnie
odprowadzajacymi zanieczyszczenia. Antyposlizgowa
technologia zwie_ksza gwarancj§ bezpieczenstwa.
Grubosc 23mm. Otwory odwadniajace o srednicy
14mm (zgodne z normami EU dla wejsc w miejscach
publicznych)
Wycieraczka osuszajaco-czyszczajsa z wkiadem
tekstylnym na przemian ze szczotkowym w profilach
aluminiowych. Wylacznie do zastosowania wewnatrz
budynkow lub w zamkniejych wiatroiapach.
Wycieraczka osuszajaco-czyszczaca z wktadem
tekstylnym na przemian ze szczotkowym w profilach
aluminiowych. Wylacznie do zastosowania wewnafrz
budynkow lub w zamkniejych wiatroiapach.
Tabliczka ostrzegawcza ,,0biekt monitorowany
catodobowo"
DUZA Donica OKRAGLA + wktad 40 wys.75 SZARA,
material wykonania: tworzywo sztuczne.
Donica duza XXL, material kompozyt szklano -
winyioestrowyh i poliestrowy,
wymiary:

Wys. 125 cm Sr. 100 cm Poj. 690 L C

Tablica korkowa 1200 x 900 mm
700x1 00 mm, piyta MDF i plexi

1szt.

1 szt.

1szt.

4 szt

6 szt.

1szt.

12 szt.
30 szt.

3. Warunki realizacji zamowienia:
Maksymalny termin realizacji zamowienia do dnia 20.11.2015r.
Termin ptatnosci - 30 dni od dnia dore_czenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, wraz z zaakceptowanym, przez
osob? upowazniona^protokolem zdawczo - odbiorczym.
Okres gwarancji/trwaiosci parametrow - 12 miesie_cy od dnia odbioru przedmiotu zamowienia

4. Opis warunkow udziaiu w post^powaniu: Oferta musi bye podpisana przez osobe_ upowazniona^do reprezentowania
firmy, zgodnie z forma_ reprezentacji oferenta okreslona. w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wlasciwym dla
formy organizacji firmy oferenta.

Nie dopuszcza sie. sktadania ofert cz§sciowych

5. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Zamawiaja_cy b^dzie si? kierowat przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiaja^cy b^dzie sie_ kierowal nast^puja^cymi kryteriami:
1 cena - waga 80%
2 termin realizacji - waga 20 %

gdzie:

Oferta z najnizsza^ cena^ otrzyma 60 pkt. w ramach oceny. Pozostale oferty zostana^ ocenione wg nast^pujacego wzoru:
C n = C min / C n x 80 pkt.

C min - cena min. wsrod ztozonych ofert
C n - cena zaproponowana przez Oferenta n
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Dodatkowo punktowane b§da^ oferty zawierajace krotszy niz maksymalny okres realizacji zamowienia - max, dodatkowo
mozna uzyskac 20 pkt,

za termin realizacji:
18.11- 20 pkt.
19.11-10 pkt.
20.11-Op pkt.

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowiazany jest do podania catkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po przecinku.

6. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert: Oferty nalezy przeslac w terminie do dnia/fe ./M2015r. dogodz. 14.00 w
zamknietej kopercie, zapiecz^towanej w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej zawartosci oraz
zabezpieczajacej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika Bialostocka 15 - 351 Bialystok, ul. Wiejska 45 A (pok. 17 B)
Biuro ds. Rozwoju i Programow Mi^dzynarodowych.
zdopiskiem:

,,Wyposazenie podstawowe na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biafostockiej" w ramach Programu Operacyjnego
Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Dzialania 1.3 Wspieranie innowacji.

Oferty, ktore wplyna^do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert b^dav odsyiane bez
otwierania. Nie dopuszcza si§ skiadania ofert w wersji elektronicznej.

7. Oferta inusi zawierac nastepuj^ce dokumenty:

1. Oferta cenowa - zat. nr 1
8. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia: Post^powanie ofertowe zostanie rozstrzygnieje nie

pozniej niz w dniu /ts ./IA .2015 r. 0 wynikach postepowania jego uczestnicy zostana, poinformowani poprzez
umieszczenie na stronie www.bip.pb,edu.pl protokolu z wyboru najkorzystniejszej oferty najpozniej w dniu//^ /f.2015
r. do godz. 15.00. W tym samym terminie 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. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Natalia Gierasimiuk, Tel. 601 253803 e-mail:
n.gierasimiuk@pb.edu.pl

Zatwierdzil i podpisat:

K I E R O W N I K P R O J E K T U
Nr POPW 01.03.00-20-019/12

. .

dfhab. inz. Eugeniusz\aiewfiz, prof. nzw.
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