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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

W związku z realizacją przez "ESC GLOBAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością projektu pn. 
Wprowadzenie nowej generacji produktów z serii ESC 458 do konserwacji układów wody chłodzącej i 
kotłowej przez przedsiębiorstwo ESC GLOBAL Sp. z o. o. (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-0035/16) 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, 
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych 
specjalizacji zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej. 
 
 

Szczecin, 08.05.2017r. 
 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiaj ącego  
 
"ESC GLOBAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Ul. Słoneczny Sad 4f  
72-002 Dołuje  
e-mail: daniel@escglobal.co.uk tel/fax (91) 35 08 543,  
tel.kom. 516 970 972 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest system awaryjnego podtrzymywania napięcia (UPS): 
 

1. Wymiary: głębokość ok. 520mm (min. 500mm, max 700mm) x szerokość ok. 175mm (min. 130mm, 
max 185mm) x wysokość ok. 455mm (min. 400mm, max 500mm). 

2. Klasyfikacja VFI: (on-line). 
3. Moc pozorna: min. 4kVA (moc czynna min. 8000W). 
4. Napięcie zasilające 230/230V. 
5. W zabudowie: 19”. 
6. Częstotliwość wejściowa: 50 – 60 Hz ±5 % Automatyczne wykrywanie. 
7. THD prądu wejściowego: < 3%. 
8. Konfiguracja wejścia/wyjścia: jednofazowa/jednofazowa. 

 
3. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spe łniania (stawianie 
warunków udziału nie jest obowi ązkowe)  
 
Nie dotyczy 
 
4. Informacj ę o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub proc entowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny oferty.  
 
- cena 95% 
- termin realizacji 5% 
 
 
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnieni e danego kryterium oceny oferty.  
 
Ilość punktów = 95 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) + 5 x (termin realizacji 
najkrótszy/termin oferty badanej) 
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6 . Termin składania ofert  
 
Termin składania ofert mija w dniu 16.05.2017r., godz. 15.00. 
 
 
7. Warunki płatno ści  
  
Płatność przelewem  w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 
  
8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przepr owadzonego post ępowania o 
udzielenie zamówienia , o ile przewiduje si ę możliwo ść zmiany takiej umowy.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie. 
 
9. Wykaz dokumentów oraz o świadcze ń niezbędnych do zło żenia wraz z ofert ą:  
 
1. Oferta powinna zawierać (wypełniony zał ącznik nr 1):   
 

a) pełną nazwę oferenta  
b) adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe  
c) cena   
d) termin ważności oferty  
e) propozycję gwarancji – wymagana nie krótsza niż 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.  
f) termin realizacji (w dniach kalendarzowych)  
g) warunki płatności  

 
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania  
 
 
 
Termin związania ofertą min. 60 dni licząc od terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie 
elektronicznej na adres e-mail: daniel@escglobal.co.uk lub  w wersji papierowej w oddziale Zamawiającego 
pod adresem Ul. Słoneczny Sad 4F,  72-002 Dołuje, nie później niż do dnia 16.05.2017r., godz. 15.00. 
Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 16.05.2017r.  o godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego. 
 
Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do: 
Daniel Musik  
e-mail: daniel@escglobal.co.uk 
tel/fax (91) 35 08 543, tel.kom. 516 970 972 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


