
Rzeszow, dnia 21.03.2013

Zapytanie ofertowe

dla zamowienia o wartosci przekraczajijcej 5 000 ztotych brutto do rownowartosci w zlotych kwoty 14000
euro netto (bez podatku VAT)

Zamawiaj^cy: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszow

(nazwa jednostki zamawiaj^cej)

Zaprasza do zlozenia oferty na:

Opis i zakres przedmiotu zamowienia:
• Dostawa i montaz dwuramiennego . hydraulicznego szlabanu parkingowego do intensywnej

eksploatacji. sterowanego pilotami z mozliwosci^ fonicznego przywolania portiera
( uruchomienia szlabanu) Montaz przed budynkiem Instytutu Muzyki I K w Rzeszowie przy ul.
Dijbrowskiego 83.

Wymagania techniczne szlabanu:
• Zawor antywandalowy zapobiegajqcy uruchomienia szlabanu .. na silc"
• Mechanizm podnos/qcy hydrauliczny z obudowa.
• Dlugosc |;HVM;I obu ramion - 5 mb
• Fotokomorki i radioodbiornik

Termin realizacji zamowienia: 14 dni od podpisania umowy
Wymagany min. okres gwarancji: 24 miesiqce
Warunki platnosci: przelew bankowy w terminie 14 dni od otrzymania faktury

Inne wymagania, dotyczace przedmiotu zamowienia:
Cena za przedmiot zamowienia obejmuje: dostawe szlabanu, montaz wraz z wykonaniem fimdamentu i
przylgcza elektrycznego, probne uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiaj^cego, bezplatny serwis
gwarancyjny, 2 sztuki pilotow. Piloty do sterowania zamawiane bed*} odrebnie w ustalonej cenie jednostkowej.
Oferty nalezy zlozyc:
Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszow, ul. Rejtana 16 c, pok.19 ( Dz. Administracji) z dopiskiem
„ SZLABAN"
Termin ztozenia oferty: do 15 KWIETNIA2013
Nr faksu: ( 17) 872 12 87 e-mail: sekadmf^univ.rzeszow.pl
Wszelkich informacji dotyczacych przedmiotu zamowienia udziela:
Andrzej Wa.s - Tel. 872 28 05

naz\visko, tele/on, e-mail osoby \vyznaczonej do przeprowadzenia procedury

Sposob przygotowania oferty: pisemnie . Oferta powinna zawiera^ f i- t ie za kompletny szlaban, c cue za
montaz wraz z przyl^czem elektrycznym, cene^ za 1 szt. pilota steruj^cego zaprogramowanego..

W treSei oferty nalezy podac:
1 . nazwe i adres Wykonawcy,
2. wykaz cen
3- termin realizacji
4. okres gwarancji na wykonane naprawy
5. inne ...................
Uwaga:
Zamawiaiacv zastrzega sobie prawo do:
1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, ktorych oferta nie zostanie uznana za
najkorzystniejszg, zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem, nierozpatrywania ofert otrzymanych po
terminie lub odwolania post^powania ofertowego. V A N P T

Szl$zak


