
HBinresl
Platforma zdalnego testowania

hipotez i analizy danych biomedycznych

Gliwice, dnia 06.06.2017 r

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT

w postepowaniu o wartoici zam6wienia nie przekraczajqcej w zlotych
r6wnowarto6ci kwoty 30 000 Euro

na ustugq: przeglqd i konserwacja zasilania UPS

( ro d z a j z a m 6 w i e n i a : d€st€{#a/ u sl u g a/rebeta-budew{a+a)

Przedmiot zam6wienia:

Przeglqd i konserwocjo zosiloczo UPStypu Multi Sentry MST7O0kVz

W ramaclr konserwacji urz4dzenia nale|y wykonai naslcpr.rjace czlmnoie i:

, sprawdzenie poprawno6ci pracy urzqdzenia przed konserwacjq,
- analiza historii zdarzel,
- czyszczenie urzqdzenia,
- sprawdzenie stanu baterii za pomocE specjalistycznego miernika HIOKI (pomiar
rezystancj i wewn gtrznej )

- sprawdzenie stanu potqcze6 wewnEtrz urzqdzenia ze szczeg6lnym
uwzglqdnieniem potqczeri Srubowych w obwodach mocy,
- sprawdzenie poprawnoSci dziatania uktadu przewietrzania,
- uaktualnienie firmware,
- test poprawnej pracy urzqdzenia,
- sprawdzenie parametr6w wej5ciowych i wyjiciowych urzqdzenia we wszystkich
trybach pracy,
- kontrola poprawno3ci pracy urzqdzenia po wykonaniu czynno6ci serwisowych,
- kontrola warunk6w pracy urzqdzenia,
- w przypadku wykrycia usterek wymagajqcych wymiany baterii lub podzespot6w
urzqdzenia informacje o tym nale2y umie5cii w protokole serwisu
oraz przedstawii ofertq na wymianq uszkodzonych element6w.

1. Pelna nazwa Zamawiajqcego: Politechnika Slqska, Wydzial Automatyki, Elektroniki
i lnformatyki - lnstytut Automatyki
oraz nazwa, adres, telefon ifax jednostki zamawiajqcej:

ul. Akademicka 15

44-1OO Gliwice
Tel.32 237-15-L7
32 237-21"-27

Dane do faktury:

P.B5
@Projekt dofinansow any przez

Narodowe Centrum Badari i Rozwoju
w ramach Programu Badad StosowanychPrqram Sadai 5' .;aryclr
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xx BltrTest-
Platforma zdalnego testowania

hipotez i analizy danych biomedycznych

Politechnika Slqska

Ul. Akademicka 2A

44-LOO Gliwice
NIP: 631-020-07-35

2. Opis przedmiotu zam6wienia:
a) warunki platno6ci: przelewem na konto w terminie 7 dni od wystawienia faktury na

podstawie wcze5niej podpisanej umowy o Swiadczenie ustugi

b) inne szczeg6towe wymagania Zamawiajqcego: Oferent musi posiadad autoryzacjq
producenta urzqdzenia UPS oraz posiadac dostqp do oprogramowania serwisowego
urzqdzenia. Skan potwierdzenia dotqczyi do oferty

3. Termin wykonania zam6wienia:
2 tygodnie

4. Spos6b przygotowania oferty oraz miejsce i termin skladania ofert: od 07.06.2017 do

20.06.20L7
Ofertq nale2y zloiyt. (naleiy wybro( proponowone sposoby komunikocii):

a. przestai faxem na numer: 32 237-21-27 w tytule wpisai ,,dotyczy projektu

BioTest"
b. w wersji elektronicznej na e-mail: malgorzata.nierychlewska@polsl.pl

c. osobiScie: Wydziat Automatyki, Elektroniki i lnformatyki lnstytut
Automatyki, ul. Akademicka 16 pok. 633, 44-LO0 Gliwice w godz.: 8:00 do

12:00
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20.O6.L7 do godziny 12:00

5. Oferty otrzymane po terminie skladania ofert nie bede rozpatrywane.
6. Do oferty muszQ byi dotqczone nastqpujqce dokumenty:
a) wypetnieny (i pedpisany ,'eeeliiesf fe wymsgane) fermularz efertYi

b) inne dokumenty:
- oiwiadczenie o braku powiqzart kapitatowych i osobowych ze zleceniodawcq zgodnie

z zalqcznikiem nr 1,

- skan dokument6w potwierdzajqcy autoryzacjq producenta urzqdzef UPS w zakresie

uslug serwisowych
7 . Kryteria oceny ofert:
Pod uwagq bqdq brone nastqpuiqce kryteria wyboru nailepszei oferty:

a) Ceno

Zaproszenie do skladania ofert sporzqdzillsporzqdzila:

06.06.2017 r Malgorzata N ierych lewska

data (imiq, nazwisko i podpis pracowni

Zoproszenie do sklodonio olert ze stony Zdmowioiqcego zostalo zooprobowane dnia

a6.06.2017 r iw:..rlnul,','.ej

(podpis z imiennq pieczqtkq osoby z jednostki / kom6rki zamawiajqcej)

p{s.) eProjekt dofina nsowa ny przez

Narodowe Centrum Badari i Rozwoju

w ramach Programu Badari Stosowanych
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