Warszawa, 12.12.2016

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2016
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zamrażarki niskotemperaturowej
o następujących funkcjach / parametrach:

CECHY PODSTAWOWE (wymagane) max. 98 pkt
















Zakres temperatur roboczych: przynajmniej od -50°C do -80°C
Pojemność robocza: 90-150 l
Konstrukcja pionowa (szafowa)
Panel kontrolny z wyświetlaniem aktualnej temperatury i dźwiękowym i/lub optycznym
systemem alarmowym oraz podtrzymaniem pracy sterownika na wypadek zaniku napięcia
zasilającego przez przynajmniej 48 godzin
Wymiary wewnętrzne (S x G x W): ≥35 cm x ≥30 cm x ≥50 cm
Poziom hałasu: ≤60 dB
Liczba poziomów przechowywania: 2
Czas schładzania do -80°C ≤5 godzin
Ciężar bez akcesoriów: ≤200 kg
Zużycie energii ≤12 kWh/24 godziny przy ustawieniu na -80°C
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Transport, uruchomienie
Autoryzowany serwis na terenie Polski
Gwarancja minimum 24 miesiące

CECHY DODATKOWE (opcjonalne, dodatkowo punktowane) max. 2 pkt


Wbudowany rejestrator temperatury (dostęp do danych przez kartę SD, pen-drive USB) lub
port komunikacyjny RS-485 lub RS-232 lub USB i stosowne oprogramowanie pomiarowe

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
orders@nanovelos.com lub też dostarczona pod adres: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.
Osoba do kontaktu: Paweł Żuk, p.zuk@nanovelos.com
Termin realizacji: do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.
Termin składania ofert upływa 19.12.2016.

NanoVelos S.A.
NIP: 9522123769

XII Wydział Gospodarczy KRS 0000581695
Kapitał zakładowy 155 150,00 zł

Rakowiecka 36
02-532 Warszawa Polska

Adres dostawy:
NanoVelos S.A.
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium wyboru oferty: cena netto – 98% (max. 98 pkt) oraz dodatkowe opcje – 2% (max. 2 pkt).
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie
• przedstawienie oferty na sprzęt charakteryzujący się wszystkimi cechami podstawowymi
wyszczególnionymi w przedmiocie zamówienia
2. Punktacja zostanie przyznana według następującego wzoru:
Suma punktów = [
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] * 98% + suma punktów za cechy dodatkowe
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