Warszawa, 24.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2a
Comtegra S.A., zaprasza do złożenia oferty na
dostawę aparatury na potrzeby wynikające z realizacji projektu:

Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących
występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego
poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły miodnej.
dofinansowanego z Programu Strategicznego BIOSTRATEG III prowadzonego
przez NCBiR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Drukarka 3D
LP

Rodzaj

Nazwa

Opis

1

aparatura

Drukarka 3D

Technologia druku: Stereolitografia (SLA)
- Minimalny obszar roboczy: nie mniej niż 140 x 140 x 170 mm
- Ustawienia rozdzielczości warstw:
- Wysoka 25 mikronów,
- Średnia 50 mikronów,
- Niska 100 mikronów.
- Średnica plamki lasera: nie mniej niż 140 mikronów
- Materiał do druku: metakrylanowa żywica fotopolimerowa
Oprogramowanie:
- wliczone w cenę, dedykowane oprogramowanie i sterowniki w zestawie,
- Obsługiwane typy plików: .stl, .obj,
- Łączność: USB, WiFi, Ethernet
- Komora robocza: zamknięta podgrzewana komora robocza
- Automatyczne system generowanie podpór
- Pamięć wewnętrzna: min 1 GB

- Pojemnik z żywicą: kartridże o zawartości 1l żywicy
- Automatyczny system napełniania żywicy do zbiornika roboczego
- Gwarancja min. 12 miesięcy
Inne:
- instrukcja w języku polskim
- dostawca musi bezpośrednio gwarantować opiekę gwarancyjną,
pogwarancyjną oraz serwis
- dostawca musi zapewnić także materiały eksploatacyjne do pierwszego
uruchomienia – co najmniej 1l żywicy typu stomatologicznego oraz 1 litr
żywnicy standard (do wstępnego prototypowania)
- szkolenie i wdrożenie u zamawiającego.
- Rok produkcji urządzenia: 2018 (fabrycznie nowa)
- Certyfikat: CE

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Najpóźniej do 31 sierpnia 2018.

KRYTERIA OCENY OFERTY:


Cena: 100 %

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Comtegra S.A. ul. Puławska 474, 02-884
Warszawa lub elektronicznie drogą mailową na adres: innowacje@comtegra.pl do dnia 28.08.2018 do godz. 23:59.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ:
Grzegorz Ber
tel. 501 532 502
adres e-mail: grzegorz.ber@comtegra.pl

POZOSTAŁE WARUNKI I USTALENIA:


Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.









Złożona przez Wykonawcę oferta nie stanowi oferty w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych ani
ustawy Kodeks cywilny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Zamawiający przekaże informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim Wykonawcom, którzy
złożyli oferty.
Płatność za dostawę zostanie zrealizowana na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru,
który jest jedyną podstawą do wystawienia faktury VAT.
Faktura VAT musi być wystawiona tylko w PLN.
Dostawcy zobowiązują się do pełnej obsługi importu zamawianych towarów o ile zajdzie taka potrzeba (w
tym wniesienia cła i innych opłat).
Prosimy o składanie ofert wg poniższego wzoru.

WZÓR OFERTY:
Pełna nazwa oferenta:
Data:
Dotyczy:
Zapytania ofertowego Comtegra S.A nr 2a „na dostawę aparatury na potrzeby wynikające z realizacji
projektu: Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca
złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach
pszczoły miodnej. dofinansowanego z Programu Strategicznego BIOSTRATEG III prowadzonego przez NCBiR.

LP Rodzaj
1 aparatura

Nazwa
Drukarka 3D

Sztuki

Cena netto

Cena brutto

1
Łącznie:

Oświadczenie:
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz zobowiązuję się do realizacji
zamówienia zgodnie z warunkami w nim zawartymi.
Załączniki:
Producent, model i specyfikacja techniczna.
Data i podpis i pieczęć:

