ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7/2017

Opis przedmiotu zapytania
Bioavlee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie testów
kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia do identyfikacji bakterii w oparciu o zjawisko dyfrakcji
laserowej. Relizacja usługi będzie częścią projektu pt: „Rozwój innowacyjnego urządzenia do identyfikacji
bakterii w oparciu o zjawisko dyfrakcji laserowej.”
Firma Bioavlee ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałanie 1.2.1
Innowacyjne
przedsiębiorstwa
–
konkurs
horyzontalny,
Schemat
1.2.A
Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Regionalneg Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ubiegając się o jego współfinansowanie przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zamówienia przedmiotowej usługi
dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację Projektu.
Zakres usługi
Zakres usługi obejmuje wykonanie następujących testów (każdy test w trzech trybach pracy urządzenia):
1.

Emisja:
 Emisja promieniowana w komorze 10m, pasmo 30MHz-1GHz
 Emisja promieniowana modułów radiowych (Wifi), pasmo do ustalenia
 Emisja przewodzona kablem zasilającym
 Emisja przewodzona kablem interfejsowym
 Emisja harmonicznych w zasilaniu
2. Odporność:
 Odporność na pole elektryczne, 10V/m
 Odporność na pole w pasmach komunikacyjnych, do 28V/m
 Odporność na pole magnetyczne, 30A/m
 Odporność na ESD do obudowy, do 8kV contact, do 15kV air
 Odporność na ESD do interfejsu przewodowego, do 8kV contact, do 15kV air
 Odporność na BURST do zasilania, 2kV 100kHz
 Odporność na BURST do interfejsu przewodowego (pojemnościowo), 1kV 100kHz
 Odporność na SURGE do zasilania, L-L 1kV, L-G 2kV
 Odporność na RF wstrzykiwany do zasilania, 3V, 6V w pasmach ISM
 Odporność na RF wstrzykiwany do interfejsu przewodowego, 3V, 6V w pasmach ISM
 Odporność na zapady zasilania i przerwy w zasilaniu
W związku z charakterystyką urządzenia, sposobem pracy oraz wymiarami zakłada się następujące ograniczenia
metod pomiaru:
 Pomiar do wykonania w komorze SAC 10m
 Praca urządzenia ograniczona wyłącznie do pozycji horyzontalnej
 Ze względu na pomiar odporności na pole do 28V/m, aparatura pomiarowa musi być w stanie
wygenerować odpowiednie poziomy zaburzeń
Urządzenie ma formę zamkniętej skrzynki w metalowej obudowie, szacunkowe wymiary 50x50x50cm. Jest
zasilane z sieci 230V. Posiada następujące interfejsy: panel operatorski (ekran dotykowy) wbudowany

w urządzenie, Wifi (certyfikowany moduł radiowy wbudowany w komputer przemysłowy), interfejs
przewodowy (do ustalenia: Ethernet/CAN/RS485/podobny, długość kabla przekraczająca 3m)

Planowany termin realizacji zamówienia (może ulec zmianie):
1.07.2018 – 31.12.2018
Nazwa i kod przedmiotu zapytania:
33197000-7 - Medyczne urządzenia komputerowe
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ich spełnienia
a)

Oferent musi posiadać status laboratorium akredytowanego Polskiego Centrum Akredytacji

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Oferenta według zasady TAK/NIE (spełnia/nie
spełnia)
b) Laboratorium oferenta powinno być wyposażone w sprzęt umożliwiający zestawienie testowego łącza Wifi
Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Oferenta według zasady TAK/NIE (spełnia/nie
spełnia)
c)

Oferent musi zrealizować zamówienie w określonym powyżej planowanym terminie realizacji

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Oferenta według zasady TAK/NIE (spełnia/nie
spełnia)
d) Wykonanie powyższego zamówienia musi mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Oferenta według zasady TAK/NIE (spełnia/nie
spełnia)

Kryteria oceny ofert wraz z wagami procentowymi:
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki udziału Zamawiający dokona oceny ważnych
ofert na podstawie poniżej przedstawianych kryteriów ofert:
Kryterium
punktowe
Całkowita cena
netto

Max. l.
punktów

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Punkty będą przyznawane wg następującej formuły:
W = (Cmin/Cn) x 100

100
Cmin – cena minimalna zgłoszonych ofert
Cn – cena oferty rozpatrywanej

Wybór wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę z zachowaniem zasad jawności,
przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Termin składania ofert: 01.08.2017 r. Oferty dostarczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Miejsce dostarczenia ofert:
BIOAVLEE sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław
michal.wronecki@bioavlee.com
Oferty muszą być ważne co najmniej do dnia: 31.12.2017 r. z możliwością wydłużenia terminu. Oferta musi
zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykluczenia:
1
Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą
BIOAVLEE Sp. z o.o. Oferty złożone przez podmioty powiązane nie będą rozpatrywane.
Informacje o komunikacji i ważności oferty
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez
podawania przyczyny.
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.12.2017. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że
wycofanie się z oferty po jej złożeniu i upłynięciu terminu składania ofert może stanowić podstawę do
roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek realizacji projektu
powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się),
Oferty zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają
zwrotowi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od uczestnika uzupełnienia dokumentów potwierdzających
warunki udziału w postępowaniu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakreślonym przez
Zamawiającego terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty złożonej przez uczestnika,
jeżeli uczestnik nie uzupełni dokumentów lub nie złoży wyjaśnień w zakreślonym terminie.
Oferta musi zawierać cenę netto wyrażoną w złotych (PLN).
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do
wypełnienia treści oferty. Jakiekolwiek odstępstwo od w/w sposobu przygotowania oferty jest
równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, wydłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania, bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert
określonych w niniejszym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani
o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

1Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacje uzupełniające:
a)
b)
c)
d)

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być
złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
e) Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest ostateczna.
f) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie
zawiadamiając o tym oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający
przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
g) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość
podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
h) W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosowanych zmian w umowie w celu
właściwej realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zastrzega się możliwość dokonania
niniejszych zmian w formie pisemnego aneksu do umowy. Zakres zmian dotyczyć może m.in.:
 okresu i harmonogramu realizacji umowy,
 ostatecznej ilości i zakresu realizowanych usług,
 kar umownych.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Michał Wronecki
tel. 601 785 399
e-mail: michal.wronecki@bioavlee.com
………………………..……………………………………….
Podpis
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1.

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7/ 2017
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/7/2017 na przeprowadzenie testów kompatybilności
elektromagnetycznej urządzenia do identyfikacji bakterii w oparciu o zjawisko dyfrakcji laserowej w ramach
planowanego projektu składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze
specyfikacją w zapytaniu ofertowym.
I. Dane Wykonawcy:
Nazwa:
………………………………………………………………………………...…………………………..….
Adres:
……………………………………………………………………………...………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………………………...………………….
Regon: ………………………………………………………...………………………………………………
Tel: ………………………….., Faks: ……………………………, E-mail: ………….………………
II. Warunki oferty:
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:
…………..zł/netto (słownie ……………………………………………………………..………………………..),
………….zł/brutto (słownie ……………………………..……………………………….……………………….).
Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do: ………………..
Termin ważności oferty: do dnia …………. r. z możliwością przedłużenia.

III. Oświadczenia Wykonawcy:
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
……………………………..

…………..……………………

Miejscowość i data

Podpis

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie pozostaje w stosunku powiązania osobowego lub
2
kapitałowego z firmą BIOAVLEE Sp. z o.o.
……………………………..

…………..……………………

Miejscowość i data

Podpis

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję posiada status laboartorium akredytowanego Polskiego Centrum
Akredytacji i jest wyposażony w sprzęt umożliwiający zestawienie testowego łącza Wifi
……………………………..

…………..……………………

Miejscowość i data

Podpis

Oświadczam, że realizacja przedmiotowego zamówienia będzie mieć pozytywny / neutralny/ negatywny
(niepotrzebne skreślić) wpływ na środowisko naturalne.

……………………………..

…………..……………………

Miejscowość i data

Podpis

2

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

