Zapytanie ofertowe nr Z01/2018
Przedmiotem zapytania jest dostawa zestawu kamer wraz z akcesoriami, w celu realizacji prac B+R
w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0025/16-00 pod nazwą: „Badania aplikacyjne w obszarze
technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym
statkiem pływającym i statkiem powietrznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie
4.1.4
Kody CPV
Główny:
32333200-8 Kamery wideo
38651600-9 Kamery cyfrowe
Nazwa i adres siedziby Zamawiającego
UpLogic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zwierzyniecka 10, 15-333 Białystok.
Data ogłoszenia zapytania ofertowego
9 lipca 2018 r.
Data złożenia oferty
Oferty można składać do dnia 17 lipca 2018 r. do godziny 16:00. Liczy się data i godzina
wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer wraz z akcesoriami, których liczbę i parametry
techniczne wyspecyfikowano w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Załącznik nr 1 stanowi
równocześnie Formularz ofertowy niezbędny do złożenia oferty. Zestaw kamer wraz z akcesoriami
będzie wykorzystywany do realizacji projektu badawczo – rozwojowego pod nazwą „Badania
aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy
autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym”, który wdrażany jest w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
równoważnego przedmiotu zamówienia, który posiada minimalne parametry techniczne i
programowe zgodne ze wskazanymi w Załączniku nr 1. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego sprzętu musi wykazać,
że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne
proponowanego urządzenia, inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanego urządzenia.
W zakresie asortymentów, Zamawiający dokonując ich opisu w niektórych zadaniach wskazał
nazwę handlową (nazwę producenta). Tym samym Zamawiający wskazał minimalny dopuszczalny

standard jakościowy produktów. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów
równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej,
które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów
Wskazanych przez Zamawiającego.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 60 dni
od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Kryteria wyboru oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium „cena” – 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pi = [Cmin/Ci] x 100 pkt,
gdzie:
• Pi – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”
• Cmin– najmniejsza cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez
wszystkich oferentów
• Ci – cena całkowita oferty nr „i”
Termin związania ofertą
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Sposób składania oferty
Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. W kolumnie zaznaczonej kolorem czerwonym należy wpisać cenę
jednostkową netto. Pozostałe wartości wyliczą się automatycznie. Poprawnie wypełniony formularz
ofertowy wraz z załącznikami może być złożony jedynie elektronicznie (podpisany skan) na adres
e-mailowy: office@uplogic.pl
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia
oferty do Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe nr Z01/2018 zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:
www . uplogic.pl
Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy (plik Excel)

