Łódź, dn. 17.03.2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu pn. „Wykorzystanie innowacyjnych tranzystorów SiC oraz zastosowanie chłodzenia
cieczowego w aparaturze pojazdów komunikacji miejskiej i infrastrukturze obsługowej.”
I.
TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa 7 sztuk gniazda i wtyku.
II.
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o.
Morgowa 11
91-223 Łódź
III.
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 27.03.2017 roku:
- w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres:
Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o., Morgowa 11, 91-223 Łódź
- w formie elektronicznej na adres : j.sobanski@enika.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV.
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:
Jakub Sobański, nr tel. 607 313 600
V.
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Miejsce realizacji zamówienia (dostawy):
Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o.
Morgowa 11,
91-223 Łódź
VI.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 7 szt. Gniazd i wtyków o następujących parametrach:
1. Gniazdo 7 sztuk:
- Gniazdo o średnicy przepływu 8 mm, z zaworem sucho odcinającym, pracującym w zakresie
ciśnienia roboczego do 16 bar w temperaturach -40 / +150*C i uszczelnieniem Fluoro-silikonowym.
Zakończony gwintem zew. M21x1
Parametry:
- Maksymalna siła potrzebna do pełnego połączenia bez ciśnienia w układzie – 90N
- Materiał: stop aluminiowy z obróbka powierzchniową (anodyzowanie)
- Maksymalna utrata cieczy przy rozłączeniu: 0,012 cm3
- Maksymalna długość gniazda: 40,5 mm
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- Możliwość samocentrowania się podłączenia w zakresie 1mm w dowolnym kierunku – warunek
konieczny
- Dodatkowe uszczelnienie w podstawie wtyku pozwalające doszczelnić połączenie gwintowe.
2. Wtyk 7 sztuk
- Wtyk o średnicy przepływu 8 mm, z zaworem sucho odcinającym , pracującym w zakresie ciśnienia
roboczego do 16 bar w temperaturach -40 / +150*C i uszczelnieniem Fluoro-silikonowym.
Zakończony gwintem zew. M21x1.
Parametry:
- Maksymalna siła potrzebna do połączenia, bez ciśnienia w układzie – 90N
- Materiał: stop aluminiowy z obróbka powierzchniową (anodyzowanie)
- Maksymalna utrata cieczy przy rozłączeniu: 0,012 cm3
- Maksymalna długość wtyku: 60mm
- Możliwość samocentrowania się podłączenia w zakresie 1mm w dowolnym kierunku – warunek
konieczny
- Dodatkowe uszczelnienie w podstawie wtyku pozwalające doszczelnić połączenie gwintowe.

VII.
KOD CPV:
Kod CPV przedmiotu zamówienia 31731000-9
VIII.

DODATKOWE WARUNKI:
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Termin związania ofertą min. 30 dni.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji
Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w terminie 15 tygodni od dnia podpisania
umowy.
8. Należy określić typ/nazwę oferowanego produktu.
9. Należy dodatkowo określić cenę jednostkową.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IX.
KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert są:
a) cena netto – 60%;
b) termin realizacji zamówienia (dostawy) licząc od dnia złożenia zamówienia – 40%
WAGI PUNKTOWE I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
a) Cena netto - maksymalnie do uzyskania jest 60 pkt.;
X.
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b) Termin realizacji zamówienia (dostawy) licząc od dnia złożenia zamówienia - maksymalnie do
uzyskania jest 40 pkt. Termin realizacji zamówienia określany jest w dniach roboczych tj. od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawo wolnych.
2. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzymuje 60 pkt. Dla pozostałych wykonawców
punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ • 60 pkt
Cena netto w rozpatrywanej ofercie
3. Wykonawca, który zaoferował najkrótszy termin realizacji zamówienia otrzymuje 40 pkt. Dla
pozostałych wykonawców punktacja za termin realizacji będzie obliczana wg następującego wzoru:

Liczba dni terminu realizacji zamówienia oferty z najkrótszym terminem realizacji
T = ----------------------------------------------------------------------------------------------- • 40 pkt
Liczba dni terminu realizacji zamówienia w rozpatrywanej ofercie
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów
z wszystkich kryteriów oceny.
XI.
WYKLUCZENIA:
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna;
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej
konkurencji;
c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d. nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane 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
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 udziałów lub co najmniej 5 % 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 drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
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