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Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Głowicę obrotową do lasera skanującego (LIDAR)
a) Opis przedmiotu zamówienia

Głowica obrotowa do lasera skanującego (LIDAR) umożliwia integrację jednego urządzenia typu
LIDAR w celu mapowania otoczenia robota mobilnego.
Specyfikacja przedmiotu:
• Zakres obrotu: 360 stopni
• Ilość obrotów: 45 obrotów na min.
• Wymiary 180mm x 108mm x 128mm (baza)
• Głowica jest kompatybilna z komputerem Advantech MIC7500 poprzez zastosowanie
interfejsu RS232 oraz Ethernet
• Zasilanie 24V
• waga: 2kg
• W ramach zestawu wchodzi oprogramowanie w postaci sterownika kompatybilnego z ROS
(Robot Operating System).
• Możliwość integracyjne instrumentów pomiarowych z rodziny SICK LMS i TIM, HOKUYO,
Velodyne VLP16, HDCC32
• Udokumentowana dokładność pozycjonowania na poziomie 20cm w warunkach
przemysłowych
• Udokumentowanie wdrożenie w Polsce i zagranicą
• Obrót w obu kierunkach
• Tryb ciągły
• Możliwość rozbudowy o dodatkowe sensory np. Kamery CCD, kamery termowizyjne.
b) Kod CPV – 38636110-6 (lasery przemysłowe)
c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena netto
d) Opis sposobu przyznawania punktacji

100 %

Cena netto. Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w poszczególnych ofertach
do najniższej wśród zaproponowanych. Powyższe kryterium zostanie wyliczone wg wzoru:
Cena oferty najtańszej
----------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
e) Informacja na temat zakresu wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo
lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3.

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

f) Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu
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g) Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia
upływa w dniu

h) Ofertę należy złożyć w:

i) Akceptowalne formy składania ofert1:
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Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem
poczty, kuriera bądź też pocztą elektroniczną.

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
1

Oferty mogą zostać przesłane listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy
zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty.

• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
• wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
• termin realizacji zamówienia,
• termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać
opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą
również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania
w jego mieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby
występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę
wysłania oferty.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta
zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty.
k) Dopuszczalne/niedopuszczalne2 jest składanie ofert częściowych.
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Niepotrzebne skreślić

