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TARNÓW 14.08.2019

Szanowni Państwo,
W związku z realizowaniem przez naszą firmę projektu pt. „Opracowanie i demonstracja modułowej linii technologicznej do montażu
i testowania

amortyzatorów

samochodowych,

umożliwiającej

odbiorcom

zwiększenie

efektywności

i elastyczności

produkcji”

nr POIR.01.01.01-00-1029/17-00; planujemy zakup akcesoriów instalacyjnych i montażowych – pneumatycznych – chwytaki, czujnik o parametrach
opisanych w niniejszym dokumencie .
W ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy do składania ofert na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
1.

Opis przedmiot zamówienia
L.P

Nazwa

1

Chwytak pneumatyczny

2

Czujnik położenia

3

Chwytak

Specyfikacja
Skok na szczękę: 13mm, Siła otwarcia: 1080N, Siła zamknięcia 1170N, Waga: 1,35kg,
Rekomendowana waga dźwiganego detalu: 5,4kg, Zapotrzebowanie powietrza:
87cm3, Ciśnienie pracy: Min: 2,5bar, Norm: 6bar, Max: 8bar, Czas otwarcia i
zamknięcia: 0,1s, Klasa IP: 40, Powtarzalność: 0,01mm,
Zasada pomiaru: magnetyczna, Funkcja przełączania: zamykanie, Typ przełączania:
PNP, Ilość sygnałów: 1, Funkcja uczenia: nie, Dioda sygnalizująca: tak, Typ napięcia:
DC, Niminalne napięcie: 24V, Napięcie robocze min, max: 10/30V, Spadek napięcia
2V, Max. prąd przełączania: 0,05A, Zabezpieczenie przed zwarciem: tak,
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji: tak, Materiał obudowy: PA, Wtyczka: M8 3 piny, Długość przewodu: 30cm, Średnica przewodu: 2,1mm, Klasa IP: 67,
Skok na szczękę: 30mm, Siła otwarcia: 260N, Siła zamknięcia 300N, Waga: 0,77kg,
Rekomendowana waga dźwiganego detalu: 1,3kg, Zapotrzebowanie powietrza:
42cm3, Ciśnienie pracy: Min: 2,5bar, Norm: 6bar, Max: 8bar, Czas otwarcia i
zamknięcia: 0,17s, Klasa IP: 40, Powtarzalność: 0,02mm,

2.

Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od daty przesłania zamówienia

3.

Miejsce dostawy:

IIość
[szt]
1

8

3

Budynek CBR przy ul. Wiesława Wody w Tarnowie – hala prototypowni lub Siedziba Spółki – ul. Rozwojowa 28, 33-100 Tarnów (Miejsce do ustalenia z
Zamawiającym).

4. Osoby do kontaktu:
Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem - Maria Korzeniowska
Do porozumiewania się z Oferentami w sprawach technicznych:
Justyna Filipowska – justyna.filipowska@elplc.com
Daniel Tomasiewicz – daniel.tomasiewicz@elplc.com
5. Warunki udziału w niniejszym postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
 W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość;
Niespełnienie jakiegokolwiek w wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty (załącznika nr 1) przez Wykonawcę, który będzie
jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia.
6.

Wykluczenie z udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku:

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
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lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww.
powiązań.
7.

Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin dostarczenia ofert:

 Termin i miejsce składania ofert to: 28 sierpnia 2019 r. do godz. 09.00 na adres e-mail: maria.korzeniowska@elplc.pl.
 W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w
celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania
na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
 Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego postępowania i wymagań Zamawiającego określonych w
niniejszym postępowaniu ofertowym.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku.
8.




Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
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