Wrocław, dnia 15.04.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż projekt inwestycyjny pt. „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji
znacząco ulepszonych podzespołów dla przemysłu lotniczego” realizowany przez firmę
HS Wrocław Sp. z o.o., jest rekomendowany do wsparcia finansowego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”, realizowanego przez Ministerstwo
Gospodarki.
W związku z powyższym
chropowatościomierzy

zapraszamy

do

składania

ofert

na

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

2. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 chropowatościomierzy o następującej specyfikacji:








Możliwość wydruku pomiaru
Możliwość mocowania na statywie
Statyw
Sprzęt powinien posiadać zewnętrzny wzorzec chropowatości
Możliwość pomiaru bezprzewodowego
Możliwość pomiaru w głębokich rowkach głębokość około 8 mm
Możliwość pomiaru w głąb otworu o długości ok. 100mm



sprzęt powinien spełniać następujące normy:

a. Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu
b. Gwarancja 24 miesiące

3. Kryteria oceny ofert.
Oferty zostaną poddane ocenie w odniesieniu do poniższych kryteriów wyboru. W przypadku
kryterium ocena zostaje udzielona w zakresie od 1 do 45 punktów na podstawie pisemnej oferty
przedstawionej przez oferenta. Kryteria wyboru oferty:
a) cena (0 – 50 pkt)
b) koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia (np. koszty dodatkowego oprzyrządowania)
(0-25pkt)
c) doświadczenie w realizacji zamówień o takich samych lub zbliżonych parametrach, ocena
będzie dokonywana na podstawie dołączonych do oferty referencji (0-15 pkt)
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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.
Oferta powinna być ważna przynajmniej przez okres 3 miesięcy (oferta musi być ważna na dzień
złożenia zamówienia, które przewiduje się na dzień 10.05.2013).
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 15.04.2013 i spełniam wszystkie zawarte tam wymogi.”

5. Termin realizacji zamówienia.
Oczekuje się realizacji zamówienia najpóźniej do 5 tygodni od daty złożenia zamówienia

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

7. Koszt dostawy.
Koszt dostawy urządzeń leży po stronie oferenta.

8. Sposób i termin składania ofert
Uprasza się o dostarczenie oferty (w języku polskim lub angielskim) w terminie do 23.04.2013 r.
do godz. 12.00 listem poleconym, poprzez firmę kurierską lub osobiście w siedzibie Spółki na
Sekretariacie Głównym, w wersji elektronicznej (skan) na adresy email pracowników
Zamawiającego
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.

9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 30 dni od daty upływu końcowego terminu
składania ofert.
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Wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego udzielają:



Jarosław Hoffmann, Dział Zakupów, tel. 781 500 222, jaroslaw.hoffmann@utas.utc.com
Paweł Kloc, Dział Jakości, tel. 781507045, pawel.kloc@utas.utc.com

Z poważaniem,

……………………………
Paweł Kloc
Inżynier jakości
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