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Zalqcznik Nr4 do Zarz^dzenia Nr 364/2015 Rektora Politechniki Biatostockiej

Post?powanienr:RO-410.083/300/^/2015
Biatystok, dn. ̂ ). OS.2015

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

- podstawa prawna: art. 4pkt8 ustawy.

Przedmiot zapytania: system detekcji tienu 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 Dziatania 1.3 Wspieranie innowacji.

1. Zamawiajacy:

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

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:
Nazwa

DG-9E/4 detektor tienu, wymienny modut sens, el-ch, kal. 19 /18%V/V

MD-2 modut alarmowy (do DEX/F, DG/F), 230V

SL-21 sygnalizator akustyczno-optyczny 12 V z napisem informacyjnym IP44

I lose

Szt.2

Szt. 1

Szt. 1

3. Warunki realizacji zamowienia:

Termin realizacji zamowienia - nie dtuzej niz 14 dni od dnia podpisania umowy.
Termin ptatnosci - 30 dni od dnia dore^czema Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, wraz z zaakceptowanym, przez
osob? upowazniona, protokolem zdawczo - odbiorczym.
Okres gwarancji/trwatosci parametrow -12 miesî cy od dnia odbioru przedmiotu zamowienia

4. Opis warunkow udziatu w post̂ 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.

5. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj^cy be_dzie si? kierowat przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiajacy b§dzie si? kierowat nast̂ pujacymi kryteriami:
1 cena - waga 90%
2 termin realizacji - waga 10%
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gdzie:

gdzie:

6.

Oferta z najnizsza^cena^otrzyma 90 pkt. w ramach oceny. Pozostale oferty zostana^ocenione wg nast?pujacego wzoru:
C n = C min / C n x 90 pkt.

C min - cena min. wsrod ztozonych ofert
C n - cena zaproponowana przez Oferenia n

Dodatkowo punktowane be_da^ oferty zawierajace krotszy niz zaktadany przez Zamawiajacego 14 dniowy okres realizacji
zamowienia - max. dodatkowo mozna uzyskac 10 pkt

Tn = Tmin /Tn x 10pkt.

T min - termin min. wsrod ztozonych ofert
T n - termin zaproponowany przez Oferenta n

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

Miejsce, sposob i termin sktadania ofert: Oferty nalezy przestac w terminie do dnia /I? . 03.2015 r. do godz. 14.00w
zamkniejej kopercie, zapiecze_towanej w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej zawartosci oraz
zabezpieczajacej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biatostocka 15 - 351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A (pok. 17 B)
Biuro ds. Rozwoju i Programow Miedzynarodowych.

z dopiskiem:

,,System detekcji tlenu 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 Dziatania 1.3 Wspieranie innowacji.

Oferty, ktore wptyna^ do siedziby Politechniki Bialostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert bejda^ odsytane bez
otwierania. Nie dopuszcza si? skladania ofert w wersji elektronicznej.

7. Oferta musi zawierac nast^pujqce dokumenty:

1. Oferta cenowa - zat. nr 1
2. Projekt umowy z wykonawca^- zaf. nr 2

8. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia: Post§powanie ofertowe zostanie rozstrzygni^te nie
pozniej niz w dniu rf% . 05,2015 r. 0 wynikach postepowania jego uczestnicy zostana^ poinformowani poprzez
umieszczenie na stronie www.bip.pb.edu.pl protokotu z wyboru najkorzystniejszej oferty najpozniej w dniu //f .^3-2015
r. do godz. 15.00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygni^cia postepowania zostanie
skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego
zapytania.

9. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Sfawomir Bakier, Tel. 728 912 254, e-mail: s.bakier@pb.edu.pl

POLITECHNIKA BIALOSTOCKA
BIURO DS. ROZWOJU

i PRQGRAMOW MIEDZYNARODOWYCH
15-35' Bia^ystok, ui.Wleiska 45A

"61 (8t>) 7-:6 9i 68; (35) 746 91 78

Zatwierdzit i podpisat:

"Y*nik Biura ds. Rozwoju

el Lukasz Puch
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