Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjnośd, Przedsiębiorczośd

Warszawa, 28-10-2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/2014
dotyczące realizacji projektu „Rozwój działalności badawczo - rozwojowej w firmie RIDAN Sp. z o.o.
poprzez zakup niezbędnych środków trwałych”
I.

ZAMAWIAJĄCY
Ridan Sp. z o.o.; ul. Sapieżyoska 10; 00-215 Warszawa
KRS 0000365611, REGON 142593079, NIP 5252489351

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komory klimatyzacyjnej do badao Ret na „modelu sztucznej
skóry” oraz instalacja i szkolenie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wymiary wewnętrzne - komory

> (60 x 80 x 85) cm

Wymiary zewnętrzne

< (105 x 147 x 210) cm

Masa

440 kg – 450 kg

Zasilanie

220/240 VAC, 50/60 Hz

Zasilanie w wodę

Demineralizowana lub dejonizowana

Sterowanie

Zakres temperatury

Elektroniczne i manualne.
Sterowanie za pomocą oprogramowania z
podłączonego komputera PC, z systemem Windows
7.
Możliwośd integracji z urządzeniem do badao oporu
cieplnego Rct i oporu pary wodnej Ret. Możliwośd
sterowania za pomocą oprogramowania urządzenia
do badao oporu cieplnego Rct i oporu pary wodnej
Ret („modelu sztucznej skóry”).
(-35 – 180)°C

Dokładnośd temperatury

± 0,1°C

Zakres wilgotności względnej RH

( 10% – 98 %)

Dokładnośd RH

± 3%

Akcesoria
Niezbędne okablowanie do zasilania
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Niezbędne adaptery do zasilania mające na wejściu napięcie 220-230V, 50Hz.
Gwarancja
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie produkty będą dostarczone wolne od wad materiałowych i
wykonawczych.
Jeśli produkty nie będą działad poprawnie w okresie – gwarancyjnym tj. 24 miesięcy od dostarczenia,
oferent zobowiązuje się je naprawid lub wymienid.
Oferent zapewni dostarczenie produktów wykonanych zgodnie ze specyfikacją oferty.
Podczas okresu gwarancji oferent poniesie wszystkie koszty związane z naprawą oraz transportem:
Zamawiający-Oferent oraz Oferent-Zamawiający.
Z urządzeniem producent dostarczy Instrukcję obsługi, użytkowania, konserwacji ,oraz skróconą
dokumentację techniczną w języku polskim lub angielskim.
Uruchomienie komory powinno byd przeprowadzone w obecności pracownika Ridan Sp. z o.o. w celu
sprawdzenia działania urządzenia oraz oprogramowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji procedury uruchomienia i testowania urządzenia przez
oferenta oraz powtórzenie testów jeśli nie będą satysfakcjonujące dla zamawiającego.
Szkolenia
Zapewnienie szkoleo na miejscu dla pracowników w zakresie obsługi oraz właściwego i bezpiecznego
użytkowania dostarczonych wyrobów.
Szkolenia będą prowadzone w języku polskim lub angielskim przez osobę wykwalifikowaną , oddelegowaną
przez producenta.
Podad do oceny szczegóły dotyczące planu szkolenia (takie jak cele szkoleniowe, szczegółowy opis zakresu
szkolenia, metody szkolenia; okres trwania i harmonogram; referencje osoby szkolącej)
Szkolenia prowadzone nie później niż 7-dni po dostarczeniu produktów.
Komora klimatyzacyjna powinna byd kompatybilna z urządzeniem i oprogramowaniem wg specyfikacji w
zapytaniu ofertowym nr 10/2014 dostępnym na stronie internetowej pod adresem:
http://ridan.pl/zapytania-ofertowe-2.html
oraz w siedzibie firmy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III. TERMIN REALIZACJI
20-02-2015 r.
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu: 12-11-2014 r.
2. Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
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3. Oferta powinna byd ważna do dnia: 28-02-2015 r.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ridan.pl
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna byd sporządzona wg wzoru w załączniku nr 1, opatrzona pieczątką firmową, posiadad
datę sporządzenia oraz powinna byd podpisana przez oferenta.
2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna byd przesłana za pośrednictwem:
a. poczty, kuriera lub osobiście na adres Zamawiającego:
Ridan Sp. z o.o.; ul. Sapieżyoska 10; 00-215 Warszawa
b. poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ridan.pl
c. faxem na nr: (22) 530 59 07
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT I WYBORU NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 60%
b) Gwarancja oraz serwis - 20%
c) Referencje użytkowników oferowanego sprzętu – 15%
d) Szkolenia – 5 %
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14-11-2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony do godz. 17:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod
adresem www.ridan.pl
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje będą udzielane tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie pytania
należy kierowad na adres zamowienia@ridan.pl
VIII.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr. 1 - Wzór formularza ofertowego
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Załącznik nr. 1

OFERTA
dla firmy: Ridan Sp. z o.o.
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 9/2014
z dnia 27-10-2014 r. dotyczącego:
dostawa komory klimatyzacyjnej
_______________________________
Data, miejscowośd
Nazwa oferenta:

______________________________________

Adres oferenta:

______________________________________

Tel/e-mail:

______________________________________

NIP:

______________________________________

Osoba kontaktowa:

______________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27-10-2014, dotyczące realizacji projektu „Rozwój działalności
badawczo - rozwojowej w firmie RIDAN Sp. z o.o. poprzez zakup niezbędnych środków trwałych” przez firmę
Ridan Sp. z o.o., składamy następującą ofertę na:
Przedmiot

Cena netto:

Uwagi / zmiany:

dostawa komory klimatyzacyjnej

Cena (cena łączna realizacji wszystkich zakresów prac wynosi):
• __________________ PLN netto, (słownie: ______________________________________ złotych netto)
• __________________ PLN brutto, (słownie: ______________________________________ złotych brutto)

Firma/Model/Numer seryjny urządzenia

Firma:
Model:
Spełnia ?

Wymiary wewnętrzne komory

> (60 x 80 x 85) cm

Wymiary zewnętrzne

< (105 x 147 x 210) cm

Masa

440 kg – 450 kg

Uwagi
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Zasilanie

220/240 VAC, 50/60 Hz

Zasilanie w wodę

Demineralizowana lub
dejonizowana

Sterowanie

Zakres temperatury

Elektroniczne i manualne.
Sterowanie za pomocą
oprogramowania z
podłączonego komputera
PC, z systemem Windows
7.
Możliwośd integracji z
urządzeniem do badao
oporu cieplnego Rct i
oporu pary wodnej Ret.
Możliwośd sterowania za
pomocą oprogramowania
urządzenia do badao oporu
cieplnego Rct i oporu pary
wodnej Ret („modelu
sztucznej skóry”).
(-35 – 180)°C

Dokładnośd temperatury

± 0,1°C

Zakres wilgotności
względnej RH

( 10% – 98 %)

Dokładnośd RH

± 3%

Akcesoria

380V

Spełnia ?

Uwagi

Spełnia ?

Uwagi

Niezbędne okablowanie do zasilania
Niezbędne adaptery do zasilania mające na wejściu
napięcie 220-230V, 50Hz.
Gwarancja
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie produkty będą
dostarczone wolne od wad materiałowych i
wykonawczych.
Jeśli produkty nie będą działad poprawnie w okresie –
gwarancyjnym tj. 24 miesięcy od dostarczenia, oferent
zobowiązuje się je naprawid lub wymienid.
Oferent zapewni dostarczenie produktów wykonanych
zgodnie ze specyfikacją oferty.
Podczas okresu gwarancji oferent poniesie wszystkie
koszty związane z naprawą oraz transportem:
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Zamawiający-Oferent oraz Oferent-Zamawiający.
Instrukcja producenta
Z urządzeniem producent dostarczy Instrukcję obsługi,
użytkowania, konserwacji ,oraz skróconą dokumentację
techniczną w języku polskim lub angielskim.
Uruchomienie
Uruchomienie komory powinno byd przeprowadzone w
obecności pracownika Ridan Sp. z o.o. w celu
sprawdzenia działania urządzenia oraz oprogramowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji
procedury uruchomienia i testowania urządzenia przez
oferenta oraz powtórzenie testów jeśli nie będą
satysfakcjonujące dla zamawiającego.
Szkolenia
Zapewnienie szkoleo na miejscu dla pracowników w
zakresie obsługi oraz właściwego i bezpiecznego
użytkowania dostarczonych wyrobów.
Szkolenia będą prowadzone w języku polskim lub
angielskim przez osobę wykwalifikowaną , oddelegowaną
przez producenta.
Podad do oceny szczegóły dotyczące planu szkolenia
(takie jak cele szkoleniowe, szczegółowy opis zakresu
szkolenia, metody szkolenia; okres trwania i
harmonogram; referencje osoby szkolącej)
Szkolenia prowadzone nie później niż 7-dni po
dostarczeniu produktów.

Oferta ważna do: __________________
1. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami
Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
3. Oświadczmy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie warunki dotyczące
terminów wykonania usług.
_____________________________________
(data, podpis i pieczątka)

