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Dotyczy : zap}rtania ofęńowego.

Szanowni Państwo,

Katowice, dn. 27.09.2018 r.

I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Główny InsĘtut Górnictwa
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamowień

Publicznych z dniaL9 stycznia\)}4 r. (Dz. U. 2017. po2.1579.2018).

n. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa
Kasety Zasilającej w standardzie NIM (Nucelar Instrumentation Module)
przezna,czonej do zasilania modułów obsługujących tory pomiarowe w spektrometrii
p rom ieniowa n ia ga m m a (wzmacni acz i zasilacz).

Parametry techniczne kaseĘ zasilającej :

- przynajmniej (minimum) 6 slotów na moduĘ NIM,
- stabilizowane napięcie: +l- 6 v, +l- 12v, +l-Ż4 v,
- pobór mocy prądu nie większy niż 600 W,
- zab ezpieczenie przeciwzwarciowe,
- zab ezpieczenie termiczne,
-wlasny system wentylacji,

W ofercie należv oodać:

cenę netto w PLN za sztukę / brutto w PLN za sztukę (cena winna obejmować koszĘ
opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

model oferowanego sprzętu lub szczegółowy opis techniczny. W przypadku nie podania
w/w informacji w formularzu ofertowym należy dołączyć do oferĘ karty katalogow€
bądź opisy ponvalające na oc€nę czy oferowany sprzęt spełnia wsrystkie wymagania
Zamawiającego,

okres gwarancji

Inne wvmagania:

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamavttający wymaga rea|izacji zamówienia
w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy na warunkach DDP
Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166
Katowice, Plac Gwarków l,Zespoł lnformatyki - FI (wjazd od A1. Korfantego 79).

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga 30 dniowego tetminu płatności, który będzie liczony od
daty dostarczęnia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- okres gwarancji na dostarczony ,,przedmiot zamówiettia" będzie |iczony od daty dostarczenia go do
GIG



uL Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryteriami oceny ofert będą:

a) Cena brutto = 95 "ń
Przyznawanię ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się
będzie wg następującej zasady:

najriższa cena brutto występująca w ofęrtach x l00
Xpunktów:

cena brutto oferty ocenianej

otrzymafta ilość punktów pomnozona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanię dokonanę
z dokładnoŚcią do dwóch miejsc po przecinku' Maksymalna ilość punktów: 95.

b) Okres Gwarancji :5 oń

- do LŻ miesięcy - 0 pkt.
- do 24 miesięcy _ 5 pkt.

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia
wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia'

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianię w trakcie rea|izacji zamówienia.
4. Informuj ę, Że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie

powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin sldadania ofeń
1. ofertę naleŻy złoŻyć do dnia 05.10.2018.r. ofertę moŻnazłożyć drogą elektroniczną,

lub w siedzibie Zamau, iaj ącego :

Główny InsĘtut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,
adres e-mail: E4kqlgryE@gis.eu

Kontakt handlow:

mgr Monika Wallenburg- tel. (032) 259 25 47 -e-mail: mwallenbure@sis.eu

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (032) 2s9 23 42- - e-mail: makolczvk@gig.eu

2. Zamawtający informuje, iz ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do
Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym
upłynie termin składania ofert.

3. W toku badania treści ofeń Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do
Wykonawcy o złożenie wyjaśńeń dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyztaczenia
terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

4, Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia zapytania ofortowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

5. ofeńę na\eży zŁoŻyó na załączonym formularzu ofeńowym. zał.1.
6. Integra|na cześcia zanvtania ofertowego iest wzór umowy stanowiacv załacznik nr 2 do

ninieiszego zapYtania.

Z poważaniem

ctÓwtvv l NsTYTUT eónru lcnrvn Jednostka Not/ikowana nr 1453

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice
vvww.gig.eu

r:32259 20 00
Fi32259 6533
E: gig@gig.eu

Konto: 05 1140 1078 0000 301 8 1 200 1 001

Regon: 000023461, NlPi 63401 2601 6
KRS: 0000090660
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