Bieruń, 5.03.2018

Dotyczy:
Postępowanie w trybie nieograniczonym na zakup i dostawę
Wagi analitycznej
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty technicznej i cenowej na przyrząd laboratoryjny –
waga analityczna
Ilość sztuk: 1 sztuka
WYMAGANIA TECHNICZNE:
 Działka elementarna d nie gorzej niż: 0,01mg
 Działka legalizacyjna e nie gorzej niż: 0,001g
 Kalibracja wewnętrzna
 Interfejs: RS 232, USB
 Jednostki miary: co najmniej g, mg
 Kalibracja wewnętrzna czasowa
 Kalibracja wewnętrzna temperatur
 Legalizacja wliczona w cenę
 Liniowość: nie gorzej 0,1mg max.
 Zakres pomiarowy: max do 210 g
 Modułowa obudowa
 Mody pracy: liczenie sztuk, receptury, SQC, statystyki, sumowanie, TARA, ważenie, ważenie
dynamiczne, ważenie kontrolne, ważenie podszalkowe, wyznaczanie gęstości, zatrzaskiwanie
max pomiaru
 Powtarzalność: nie gorzej niż 0,01mg
 Rozmiar szalki: nie mniej niż 90 mm

 Sensory bezdotykowe
 Statystyka
 Szafka przeciw podmuchowa
 Szalka nierdzewna
 Temperatura pracy: 10°C do +40°
 Wyświetlacz: kolorowy dotykowy
 Zasilacz sieciowy: zasilacz zew.
 Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne
WYMAGANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA :
 Instrukcja obsługi w języku polskim
 Dokumentacja w języku polskim
 Opis oferowanego urządzenia wraz z kartą katalogową, zdjęciami etc.
DODATKOWE WYMAGANIA:
 Szkolenie i instalacja bezpłatne u klienta
 Menu w języku polskim
WARUNKI GWARANCJI
 Okres gwarancji (minimum 12 miesięcy)
SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny:
 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
 Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – 48 godz.
TERMIN REALIZACJI:
 Do 30 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
WARUNKI DOSTAWY: DAP – Krupski Młyn
 Miejsce dostawy: NITROERG S.A. , 42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1
WARUNKI PŁATNOŚCI:
 Forma płatności: przelew
 Termin płatności: min. 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru

Dodatkowo oferta winna zawierać:
a) dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu , adres e-mail)
b) oferta handlowa
c) opis oferowanego urządzenia wraz z kartą katalogową, zdjęciami etc.
d) podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty
Termin składania ofert: do 20 marca 2018
Wybór oferty nastąpi do dnia 27 marca 2018
Kryteria oceny oferty:
Wybór najkorzystniejsze oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
a) Cena netto- 90 pkt (90%) = cena najniższa z otrzymanych/cena ocenianej oferty *100 pkt *
90% (w przypadku ofert w różnej walucie do oceny zostają przyjęte wartości ofert w PLN –
przeliczenie ceny ofertowej nastąpi wg. kursu z dnia 12 lutego 2018).
b) Okres gwarancji -5 pkt (5%) = okres gwarancji ocenianej oferty/najdłuższy z otrzymanych
ofert *100 punktów * 5%
c) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – 5 pkt (5%) = czas reakcji najkrótszy z otrzymanych
ofert/czas reakcji ocenianej oferty *100 punktów * 5%
Do oferty należy dołączyć:
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Aktualny wyciąg z KRS oferenta
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: r.nowaczyk@nitroerg.pl
lub pocztą na adres:
NITROERG S.A.
Pl. A. Nobla 1
43-150 Bieruń
Robert Nowaczyk
Telefon osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: +48 605 904 829

