NeoSentio Sp. z o.o.
ul. Konfederacka 23
30-306 Kraków

tel.: 607809011
www.neosentio.pl
office@neosentio.pl

Kraków, dnia 25.05.2015 r.
Zapytanie ofertowe nr PBS-1/9/2015
Niniejszym zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest
wykonanie i dostawa do Zamawiającego zestawu płytek PCB wraz z zamontowanymi komponentami
elektronicznymi na potrzeby prowadzenia prac badawczych i testowania rozwiązań.
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu
monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie
ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich
uszkodzenia”.
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
Programu Badań Stosowanych.
I. ZAMAWIAJĄCY:
NeoSentio Sp. z o.o.; ul. Konfederacka 23; 30-306 Kraków
Tel. 607809011; e-mail: office@neosentio.pl; www.neosentio.pl
NIP: 6762453619, REGON 122524823, KRS: 0000413911
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy realizacji usługi poniżej 30000 € netto, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady
uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, bezstronności i obiektywności. Zamówienie nie
podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie i dostawa do Zamawiającego:
1. płytek PCB stanowiących układ składający się w płytki PWRIO oraz UC wg załączonych schematów wraz
z zamontowanymi elementami elektronicznymi
2. przeprowadzenie testów poprawności wykonania każdej z płytek oraz poprawności montażu poprzez
wykonanie procedury testowej płytek PCB z wykorzystaniem dostarczonego przez Zamawiającego
oprogramowania w formie pliku HEX.
Przedmiotem wykonania i dostawy jest 80 kompletów w/w układów.
Dostawa elementów
Zamawiający dostarczy wszystkie elementy do zamontowania na płytkach PCB. Część elementów NIE JEST
przygotowana do montowania maszynowego (ok. 50%). Należy przewidzieć konieczność układania części
elementów ręcznie.
Warunki szczegółowe zamówienia.
Zamawiający w trakcie odbioru weryfikował będzie poprawność działania każdego układu. Z tytułu opóźnienia
realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary
umownej w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
Oczekiwany termin realizacji zamówienia – 5 tygodni od dnia podpisania umowy.
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 pocztą elektroniczną na adres:
dk@neosentio.pl. Decyduje termin otrzymania emaila przez Zamawiającego.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać co najmniej poniższe informacje:
1. Nazwa oferenta wraz z nr REGON,
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Całkowitą cenę wykonania wszystkich 80 kompletów układów, która obejmuje wszelkie koszty ich
wykonania, montażu, testów i dostawy do siedziby Zamawiającego.
Określenie terminu dostawy oferowanych układów – jednak nie później niż do dnia 15 lipca 2015 r.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na
podstawie:
1. kryterium najniższej ceny całkowitej netto – 90%
2. skrócenie terminu realizacji – 10%.
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr
kryterium:

Wzór:

1

Cena (koszt) łaczna
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 0,9
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
- Cof - cena podana w ofercie badanej
- Wc - waga kryterium ceny

2

Skrócenie terminu realizacji
5 punktów za każdy tydzień skrócenia terminu realizacji prac
Maksymalnie 10 punktów.

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Dodatkowych informacji w zakresie dotyczącym przedmiotu ogłoszenia udziela Daniel Kessler w godzinach
pracy Wnioskodawcy pod numerem telefonu 607809011 oraz adresem e-mail: dk@neosentio.pl
VIII. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania w ciągu 2 dni od daty składania ofert. Wyniki
postępowania zostaną również zamieszczone na stronie Zamawiającego
IX. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania, unieważnienia niniejszego postępowania w każdym
momencie bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko
Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonywania jakichkolwiek uprawnień. Ponadto Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów
wyznaczonych w ogłoszeniu. Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień i informacji.
Oferty od Wykonawców, którzy posiadają jakiekolwiek powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiającym będą
unieważnione.
Ostateczna interpretacja zapisów ogłoszenia, w tym warunków równoważności należy do Zamawiającego.
Załączniki:
1.
2.
3.

projekt płytki PCB PWRIO
projekt płytki PCB UC
Lista elementów

Załączniki zostaną przekazane tylko podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu – wniosek
o udostępnienie załączników należy kierować drogą mailową na adres: dk@neosentio.pl.
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FORMULARZ OFERTY
Zapytanie ofertowe nr PBS-1/9/2015
NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ............. ………………………………………………...................................................................
ADRES:…………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL./FAX/ E-MAIL………………………………………………………………………………….
NIP…………………………………. REGON:……………………………………………………..
BANK/ NR KONTA …………………………………………………………………………………

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:
NeoSentio Sp. z o.o.
ul. Konfederacka 23 lok 20
30-306 Kraków
NIP 6762453619,
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest
wykonanie i dostawa do Zamawiającego zestawu płytek PCB wraz z zamontowanymi komponentami
elektronicznymi na potrzeby prowadzenia prac badawczych i testowania rozwiązań oferuję realizację
przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.

1. Cena łączna realizacji zamówienia brutto: …….…….…….…….…….…….…….…….…….……. zł
a. w tym podatek VAT: …….…….…….…….…….…….…….…….…….……. zł
2. Termin realizacji zamówienia: ……………. tygodni.
Termin płatności: przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego, wystawionej nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru wszystkich
poprawnie działających układów, z zastrzeżeniem warunków określonych w warunkach
szczegółowych zamówienia.

………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
2. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółami zapytania ofertowego i nie wnosimy do
niego zastrzeżeń, a warunki zostały przez nas zaakceptowane oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
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