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ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/1519/2014

I. Informacja o zamawiającym:
ABB Sp. Z o.o.
Ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
NIP 526-030-44-84
Tel. +48 12 42 44 100
Fax. +48 12 42 44 101

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego : urządzenie generujące wymuszenia zmienno i stałoprądowe
– generator impulsów powtarzalnych do badań uzwojeń.

1. Specyfikacja:
· Napięcie 0...500 V ± 2%
· Ucięcie udaru 0.3 – 6.0 μs
· Możliwości wyboru pojemności  4.7 nF, 6.8 nF, 10 nF, 22 nF, 33 nF, 47 nF, 68 nF, 100 nF, 220nF, 330

nF, 470 nF, 680 nF, 1000 nF, oraz zewnętrzna
· Czoło udaru, min 0.2 μs
· Grzbiet udaru (do połowy wartości) regulowany w zakresie  0.3...3500 μs
· Wyjście  synchronizacji: 180 Vpp, 10 Vpp
· Temperatura pracy  0...45 °C
· Napięcie zasilania  230 V 50Hz
· Możliwość montażu w szafie 19’’
· Waga poniżej 25kg

2. Oferta powinna zawierać:
· Cenę jednostkową netto za urządzenie.
· Koszt transportu (netto),
· Okres ważności oferty,
· Termin płatności - preferowanym terminem płatności to 60 dni od chwili otrzymania poprawnie

wystawionej faktury, jednak nie krótszy niż 30 dni od daty faktury,
· Termin realizacji
· Warunki gwarancji – długość okresu gwarancyjnego,
· Nazwę i adres oferenta,
· Datę sporządzenia
· Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz o

posiadaniu uprawnienia, niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także osób
zdolnych do wykonania zamówienia i jego odpowiedniego nadzorowania,

· Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania z powodu 24 ust. z 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych.



3. Termin wykonania zamówienia:
Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do  15.08.2014

4. Okres ważności oferty: minimum do 15.06.2014.

5. Sposób przygotowania / wysłania oferty:
Ofertę proszę przesłać na adres: joanna.jakubek@pl.abb.com do 28.05.2014.

6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów drogą mailową.

7. Kryteria oceny oferty:
· cena – 80%
· termin realizacji – 5%
· warunki płatności – 5%
· długość okresu gwarancyjnego – 10%

8. Osoba kontaktowa:
Dodatkowych informacji udziela technicznych Marek Florkowski pod adresem mailowym:
marek.florkowski@pl.abb.com

9. Załączniki:
Oświadczenie z poz. 2 zapytania

III. Wymagania dla Dostawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy/wykonawcy, którzy:

· posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i jego odpowiedniego nadzorowania,

· znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
· złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz

zaświadczeniami,
· odpowiadają za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla

przedmiotu zamówienia.
· zobowiążą się do wykonywania prac/usług zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP i   Ochrony

Środowiska.

IV. Informacje dodatkowe:

· ABB nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty,
· ABB zastrzega prawo do nie rozstrzygania wyboru oferty, bez podania przyczyn,
· ABB zastrzega prawo, aż do upływu terminu składania ofert, do wprowadzania zmian w zapytaniu

ofertowym, o których zobowiązuje się zawiadomić podmioty, które złożyły oferty,
· ABB zastrzega prawo do przyjęcia całości lub dowolnej części oferty,
· ABB zastrzega prawo do prowadzenia negocjacji z oferentami.
· Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi ABB Sp. z o. o. – nie obowiązuje

ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Aktualne Zapytania Ofertowe można śledzić na stronie
http://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/korporacyjne-centrum-badawcze-abb/grant-unii-europejskiej

Dziękuję i pozdrawiam,
Joanna Jakubek


