Oscyloskop 8 kanałowy
Data publikacji: 23.02.2019

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 05-03-2019

Numer ogłoszenia
1168973

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim lub angielskim, czytelnie.
8.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w Zaproszeniu, dołączyć wszystkie
wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz oferty. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Zaproszenia.
8.3. Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do
występowania w imieniu Wykonawcy, ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające odpo-wiednie
pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które należy załączyć do oferty.
8.4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych do występowania
w imieniu Wykonawcy.
8.5. Oczywiste omyłki w tekście oferty zostaną poprawione, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony
Wykonawca.

Uwaga:
Oferty złożone na formularzu niezgodnym z opisem niniejszego Zaproszenia zostaną odrzucone.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168973
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8.6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana do Zamawia-jącego
następująco:
Euroservise24 sp. z o.o.
Aleja Szucha 3/2
00-580 Warszawa
Lub na adres email: anna.gilewska@euroservise24.com
Oferta na zakup „Oscyloskop 8 kanałowy” nie otwierać
przed 05.03.2019r. Godz. 12:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę anna.gilewska@euroservise24.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tkaczyk Krzysztof

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia +48533882655
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Przedmiotem zamówienia jest zakup Oscyloskop 8 kanałowy
(zał.4).
Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie
sporządzony protokół.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Łapy

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Zakup oscyloskopu

Przedmiot zamówienia
Zakup oscyloskopu

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168973
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Kod CPV
38500000-0

Nazwa kodu CPV
Aparatura kontrolna i badawcza

Dodatkowe przedmioty zamówienia
brak

Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30.07.2019r.

Załączniki
Załącznik 4 - Specyfikacja
Załącznik 3 - Umowa
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załączni k1 - Formularz oferty
Zaproszenie do składania ofert
Uowa o zachowaniu poufności Regulamin

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
w zaproszeniu do składania ofert

Wiedza i doświadczenie
w zaproszeniu do składania ofert

Potencjał techniczny
w zaproszeniu do składania ofert

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
w zaproszeniu do składania ofert

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
w zaproszeniu do składania ofert

Dodatkowe warunki
brak

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168973
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Warunki zmiany umowy
w zaproszeniu do składania ofert

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Regulamin
Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 2 oświadczenie
Załącznik nr 3 umowa zakupu
Załącznik nr 4 specyfikacja
Zaproszenie do składania ofert
Umowa o Zachowaniu Poufności Euroservise24 sp.z o.o.

Zamówienia uzupełniające
brak

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Liczba punktów = Cn/Cb x 60 gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
Gwarancja - 20% Za udzielnie
Gwarancji:
poniżej 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 12 miesięcy,
wykonawca otrzyma – 0 pkt.
24 miesięcy, wykonawca otrzyma – 5 pkt.
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy 20 pkt
Termin realizacji wraz ze szkoleniem - 20% Do
30.07.2019 , wykonawca otrzyma – 0 pkt.
Do 30.05.2019 – 10 pkt. Do 30.04.2019
– 20 pkt.

Wykluczenia
w zaproszeniu do składania ofert

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168973
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Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
EUROSERVISE24 SP. Z O.O.

Adres
al. Aleja Jana Chrystiana Szucha 3/2
00-580 Warszawa mazowieckie ,
Warszawa

Numer telefonu
+48505704879

NIP
7010504875

Tytuł projektu
Innowacyjny system zasilania w energię elektryczną oparty na wertykalnej turbinie wiatrowej i silniku cieplnym

Numer projektu
POPW.01.03.01-20-0001/18-00

Inne źródła finansowania
nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 10

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168973
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