Wrocław, dnia 19.08.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż projekt pt. „Badania i Rozwój w Zakresie Zaworów Mechanicznych i
Elektromechanicznych” realizowany przez firmę HS Wrocław Sp. z o.o., został rekomendowany do
wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 „Wsparcie Projektów Celowych”, os
priorytetowa 1: „Badanie i Rozwój Nowoczesnych Technologii”.
W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na wykonanie oraz dostawę części
elementów zgodnych z rysunkami technicznymi.

1. Zamawiający.
HS Wrocław Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 65-67
51 – 317 Wrocław, Polska

2. Przedmiot zamówienia.
Proszę o przesłanie oferty na wykonanie części elementów zgodnych z rysunkami technicznymi
oraz przygotowanie raportów pomiarowych. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania komponentów
oznaczonych poniżej na niebiesko, w podanych ilościach, łącznie z raportami pomiarowymi
każdej sztuki. Ze względu na konieczność przekazania szczegółowych specyfikacji oraz
rysunków technicznych zawierających dane poufne potencjalny Oferent zobowiązany będzie do
podpisania i przesłania w formie papierowej na adres Zamawiającego załączonej do
przedmiotowego zapytania umowy o zachowaniu poufności. Przesłanie dokumentacji technicznej
nastąpi po zarejestrowaniu przez Dział Prawny HS Wrocław w/w umowy.

Pogladowy rysunek zlozeniowy (tylko do wiadomosci)
Assembly drawing number (fyi only)

Rysunek komponentu do wykonania (zakres tego zapytania)
Ilosc
Component drawing number (purpose of this RFQ)
Quantity

01000001X7

n/a
2
4
4
6
3
n/a
1
2
2

01000002X7
01000003X7
01000004X7
01000005X7
01000006X6

01000001X6
01000002X6
01000003X6
01000004X6

Oferent powinien spełniać następujące wymagania:
•
•

Posiadanie doświadczenia w produkcji tego typu części
Posiadanie wyposażenia technicznego adekwatnego
ofertowego,

do

przedmiotu

zapytania
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•
•

Zapewnienie tolerancji rysunkowych umożliwiających tym samym montaż wykonanych
elementów,
Przeprowadzenie pomiarów wykonanych elementów zapewniających zgodność z
rysunkami technicznymi oraz dostarczenie raportów pomiarowych potwierdzających ta
zgodność.

3. Kryteria oceny ofert.
Oferty zostaną poddane ocenie w odniesieniu do poniższych kryteriów wyboru. W przypadku
każdego kryterium ocena zostaje udzielona w zakresie od 0 do 10 na podstawie pisemnej oferty
przedstawionej przez oferenta. Kryteria wyboru oferty:
•
•
•
•
•

Cena – 50%,
Termin realizacji – 30%,
Wykonanie kompletnych raportów pomiarowych dla każdej sztuki – 10%,
Doświadczenie zawodowe – 5%,
Wewnętrzna opinia techniczna firmy HS Wrocław Sp. z o.o. po zapoznaniu się z ofertami
– 5%.

4. Sposób przygotowania oferty.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a) nazwę i adres oferenta,
b) być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
c) posiadać datę sporządzenia,
d) być podpisana przez przedstawiciela oferenta należycie upełnomocnionego do zaciągania
zobowiązań w imieniu oferenta,
e) dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji podobnych projektów.
Oferta powinna zawierać rozbicie kosztów na koszty związane z materiałem i wykonaniem
części.
Oferta powinna być ważna przynajmniej przez okres 3 miesięcy (oferta musi być ważna na dzień
złożenia zamówienia).
Nadmienia się, iż zgodnie ze standardami Grupy Kapitałowej UTC, do której należy HS Wrocław
Sp. z o.o., zakupy oraz współpraca z podwykonawcami przebiegają w oparciu o kryteria ochrony
środowiska i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Potencjalni kooperanci powinni
zapoznać się z polityką wyboru dostawców realizowaną przez HS Wrocław (stanowiącą załącznik
do zapytania ofertowego) oraz zawrzeć w ofercie poniższe oświadczenie:
„Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami „Polityki wyboru wykonawców i dostawców
realizowaną przez HS Wrocław Sp. z o.o,”, która stanowi załącznik do zapytania ofertowego z
dnia 10.05.2012 r. i spełniam wszystkie zawarte tam wymogi.”

5. Termin realizacji zamówienia
Oczekuje się realizacji zamówienia najpóźniej do 21-10-2013r.

6. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności.
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Wynagrodzenie za dostawę wyposażenia zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego
na konto podane przez Oferenta. Sugerowany termin płatności to 60 dni po wystawieniu faktury.
Przedpłaty nie będą akceptowane.

7. Koszt dostawy.
Koszt dostawy części elementów leży po stronie Oferenta.

8. Sposób i termin składania ofert
Uprasza się o dostarczenie oferty (w języku polskim lub angielskim) w terminie do 02.09.2013 r.
do godz. 23.00 w wersji elektronicznej na adresy email pracowników Zamawiającego podane
poniżej, ew. listem poleconym, poprzez firmę kurierską lub osobiście w siedzibie Spółki na
Sekretariacie Głównym.
W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony udziałem w postępowaniu
ofertowym uprzejmie prosimy o potwierdzenie zaistniałego faktu.
Informuje się nadto, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości językiem rozstrzygającym jest język
polski.

Wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego udzielają:
•
•

Martyna
Kucharzewska,
Dział
Zakupów,
tel.
martyna.kucharzewska@utas.utc.com
Bartosz Solarz, Konstruktor, tel. 783 945 653 bartosz.solarz@utas.utc.com

783947428,

Z poważaniem,
Aneta Świątek
Inżynier Projektów
HS Wrocław Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 65-67
51-317 Wrocław, Poland
tel. (+48) 783 945 615
tel. (+48) 71 714 88 27
e-mail: Aneta.Swiatek@utas.utc.com
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