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Bielsko-Biała, dn. 14.04.2015 r. 

R35.1.024.2014 

 

„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” 

ul. Leszczyńska 22 

43-300 Bielsko-Biała 

www.wiss.com.pl, rwarzecha@wiss.com.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku realizacją projektu badawczo - rozwojowego współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 PO IG 

pt. „Zintegrowany system monitorowania parametrów pracy pojazdów specjalnych w celu poprawy 

bezpieczeństwa czynnego” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:  

 

Wykonanie usługi wraz z dostawą czujników ugięcia zawieszenia wraz z niezbędnym 

wyposażeniem, oraz szkolenia z obsługi, ustawiania, kalibrowania czujników przechyłu oraz 

ugięcia zawieszenia. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

 

a) Dostawa 4 czujników ugięcia zawieszenia wraz z niezbędnym wyposażeniem pozwalającym 

włączyć je do układu elektrycznego pojazdu, sieć CanBus J1939 oraz podłączyć do systemu 

elektronicznego monitorowania parametrów pracy i poprawy bezpieczeństwa czynnego. 

b) Szkolenie z obsługi czujnika przechyłu wraz z niezbędnymi materiałami. Szkolenie 

przeprowadzone w siedzibie zamawiającego oraz podczas testów terenowych. 

c) Szkolenie z procedury ustawiania i kalibrowania czujnika przechyłu. 

Szkolenie przeprowadzone w siedzibie zamawiającego oraz podczas testów terenowych. 

d) Usługa powinna zakończyć się przekazaniem materiałów ze szkolenia wraz z niezbędnymi 

instrukcjami i materiałami. 

 

http://www.wiss.com.pl/
mailto:rwarzecha@wiss.com.pl
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Kryteria wyboru oferty: 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

L.p. Nazwa kryterium Maksymalna ilość punktów 

1. Cena netto 100 (najlepsza oferta 100 pkt, każda kolejna 1 pkt mniej) 

 Razem 100 

 

Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Cenę netto oraz brutto 

 Datę sporządzenia oferty 

 

 

Oferta może zostać dostarczona: 

- osobiście do siedziby firmy: 

„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.”, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała 

 - pocztą na adres w/w adres siedziby firmy 

- pocztą elektroniczną na adres: rwarzecha@wiss.com.pl 

 

Oferta powinna być ważna co najmniej do: 30.04.2015 r. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 23.04.2015 r. 

 

Wszelkie kontakty w sprawach technicznych Szczegółowe wymagania i dokumentacja projektowa 

znajdują się w siedzibie Spółki. Zapraszamy w tej sprawie do kontaktu z panem Rafałem Warzecha, 

który udzieli informacji,  

tel.: 33 87 70 830; 608 38 79 70 

E-mail: rwarzecha@wiss.com.pl 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez 

podawania przyczyny. 

 

Oferty niespełniające wymagań opisanych w zapytaniu nie będą podlegały ocenie.  

 

Oferta może zostać przygotowania na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

….......…....................................... 

/ Miejscowość, data / 

 

 

….......…....................................... 

….......…....................................... 

….......…....................................... 

….......…....................................... 

/ Nazwa i adres oferenta/wykonawcy /  

….......…....................................... 

….......…....................................... 

….......…....................................... 

….......…....................................... 

/ Imię i nazwisko oraz telefon osoby  

upoważnionej do kontaktu /  

 

 

Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie usługi wraz z dostawą czujników ugięcia zawieszenia 

wraz z niezbędnym wyposażeniem, oraz szkolenia z obsługi, ustawiania, kalibrowania 

czujników przechyłu oraz ugięcia zawieszenia 

oferujemy wykonanie usługi objętych zaproszeniem za cenę: 

 

Cena netto:......................................................... 

VAT:.................................................................. 

Cena brutto:....................................................... 

 

Sposób i termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury.. 

 

 

W podanej powyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, a tym samym zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty.  

 

3. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 30.04.2015 r. 

 

 

 

….......…....................................... 

/ data sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej do jej złożenia / 

 


