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ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/2795/2013

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: Dwa oscyloskopy wraz z kompletem sond

1. Specyfikacja:
Oscyloskop 1
· Pasmo pomiarowe 200 MHz,
· Minimalna częstotliwość próbkowania  4 GS/s na kanał,
· Szybkość rejestrowania przebiegów >500000,
· Minimalna długość rekordu 2 Mpkt/s,
· 4 kanały do podłączenia sond pomiarowych,
· Duży czytelny wyświetlacz  o przekątnej min. 10 cali,
· Wyświetlacz dotykowy pojemnościowy,
· Możliwość podpięcia sond aktywnych innych producentów.

Kompelt sond do oscyloskopu 1
· 4 x Pasywna sonda wysokonapięciowa >4 kV o paśmie przenoszenia min. 200 MHz,
· 2 x Sonda różnicowa do pomiaru napięć > 1 kV o paśmie przenoszenia min. 100 MHz,
· 2 x Sonda różnicowa do pomiaru napięć do 1 kV o paśmie przenoszenia min. 20 MHz.

Oscyloskop 2
· Pasmo pomiarowe 500 MHz,
· Minimalna częstotliwość próbkowania  4 GS/s na kanał,
· Szybkość rejestrowania przebiegów >500000,
· Minimalna długość rekordu 2 Mpkt/s,
· 4 kanały do podłączenia sond pomiarowych,
· 16 kanałów cyfrowych do pomiaru sygnałów cyfrowych,
· Duży czytelny wyświetlacz  o przekątnej min. 10 cali,
· Wyświetlacz dotykowy pojemnościowy,
· Możliwość podpięcia aktywnych sond innych producentów,
· Możliwość pomiaru jakości energii elektrycznej,
· Analizator widma,
· Wbudowany generator arbitralny o czestotliwości min. 10 MHz dla przebiegu prostokątnego.

Kompelt sond do oscyloskopu 2
· 1 x Sonda różnicowa do pomiaru napięć do 50 V o paśmie przenoszenia min. 150 MHz,
· 2 x Aktywna sonda prądowa do pomiaru prądów min 10 A i paśmie przenoszenia 100 MHz,
· 1 x Precyzyja sonda napięciowa o niskiej pojemności wejściowej <2pF.



2. Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.

3. Oferta powinna zawierać:
· Cenę jednostkową netto oscyloskopy wraz z osprzętem,
· Koszt transportu (netto),
· Okres ważności oferty,
· Termin płatności,
· Termin realizacji,
· Warunki gwarancji,
· Nazwę i adres oferenta,
· Datę sporządzenia oferty.

4. Termin wykonania zamówienia: Preferowany termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 31/08/2013.

5. Okres ważności oferty: Oferta powinna być ważna do 31/08/2013.

6. Sposób przygotowania/wysłania oferty: Ofertę proszę przesłać na adres: joanna.jakubek@pl.abb.com
do 22/08/2013.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów drogą mailową.

7. Kryteria oceny oferty:
· Cena - 40 %,
· Termin realizacji – 25%,
· Gwarancja – 10%,
· Zgodność ze specyfikacją – 15%,
· Kompatybilność z urzadzeniami innych producentów – 5%,
· Warunki płatności – 5%

8. Osoba kontaktowa: Dodatkowych informacji udziela Wojciech Jurczak pod adresem mailowym:
wojciech.jurczak@pl.abb.com.

Jeśli nie są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o informację zwrotną.

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://www.abb.pl/plcrc  w zakładce Grant Unii Europejskiej

Dziękuję i pozdrawiam,
Joanna Jakubek

Tel. +48 12 4244 103
joanna.jakubek@pl.abb.com


