Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
4. Oś priorytetowa:
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3:
Kredyt technologiczny
Kraków dnia 17-03-2014

ZAPYTANIE
OFERTOWE Nr 01/2014
Szanowni Państwo,
Informujemy, że nasza firma w ramach Projektu pt. TECHNOLOGIA LOTNICZEGO ULTRALEKKIEGO
SYSTEMU POMIAROWEGO DO OCENY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW I OBSZARÓW, który
uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.3 „Kredyt technologiczny” programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka Numer umowy o dofinansowanie: POIG.04.03.00-00-D18/12-00 planuje
zakup towarów. W związku z tym zapraszamy Państwa do złożenia oferty według poniższej
specyfikacji:

Nazwa i adres Zamawiającego:
Spectra System Sp. z o.o.
ul. Feliksa Konecznego 4/10U
31-216 Kraków

Podstawowe informacje o ofercie:
•
•
•
•

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 17.03.2014
Data złożenia oferty: do 28.03.2014 ( liczy się data wpływu do Zamawiającego)
Minimalny termin ważności oferty: do 30.04.2014

Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania jest zakup komponentów specjalistycznej platformy lotniczego systemu
pomiarowego.
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Część 1: Platforma nośna – Lotnicza Platforma Pomiarowa – 1 szt.
•
•
•
•
•
•
•

Ultralekki dwuosobowy wiatrakowiec wyposażony w wirnik nośny oraz śmigło
VNE (konstrukcyjne ograniczenie prędkości lotu): 200 km/h
Prędkość przelotowa do: 170 km/h
Pojemność zbiornika paliwa: 74 l
Zużycie paliwa w locie: 15 - 18 l/H
Maksymalny ciężar do startu: 450 kg
Ciężar pustego wiatrakowca: 240 kg

Część 2: Profilujący skaner laserowy – 1 szt.
•
•
•
•
•
•

Wykorzystujący technologię Fullwaveform
Skaner do zastosowań lotniczych
Pole skanowanie - 60O lub więcej
Prędkość skanowania więcej 190 000 pkt na sekundę lub więcej
Częstotliwość skanowania 380kHz lub więcej
Zasięg maksymalny powyżej 2000m

Część 3: Precyzyjny lotniczy system inercyjny wraz z oprogramowaniem – 1 szt.
•
•
•
•

Wbudowane trzy optyczne żyroskopy oraz akcelerometry wspomagane sygnałem GPS
Jednostka bezwładnościowa o częstotliwości min. 200Hz
Oprogramowanie FMS (Flight Management System) do planowania i zarządzania lotami
Dokładność bezwzględna Roll & Pitch po postprocesingu nie gorsza niż 0,005O

Część 4: Kamera fotogrametryczna średnioformatowa – 1 szt.
•
•

Rozdzielczość minimum 60Mpx
Trzy obiektywy o ogniskowej 80mm i świetle F2.8

Część 5: Oprogramowanie służące do planowania i zarządzania lotem – 1 szt.
•
•
•

Oprogramowanie ma służyć do zarządzania trasą przelotu w zależności od parametrów
planowanych pomiarów (np. pokrycia poprzecznego i podłużnego, rozdzielczość terenowa)
System ma być obsługiwany przez komputer wraz z systemem zarządzania bazą danych i
interfejsem pozwalającym monitorować na bieżąco prace urządzeń
Oprogramowanie ma umożliwiać prezentowanie wyników w czasie rzeczywistym

Część 6: System bezpieczeństwa biernego – 1 szt.
Bezpieczeństwo bierne zastosowane w Lotniczej Platformie Pomiarowej to wszystkie czynniki,
mające na celu zmniejszenie do minimum skutków już zaistniałej kolizji lub wypadku z punktu
widzenia pasażerów wiatrakowca. Do tej grupy m.in. można zaliczyć:
• struktura nadwozia - wzmocnienia drzwi i ścian bocznych
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•
•
•
•
•
•
•

pasy bezpieczeństwa – instalacja pasów szelkowych
odpowiednio zaprojektowany kształt foteli
szyby z odpowiednich materiałów
wykładziny wewnętrzne niepalne i nietoksyczne
brak ostrych krawędzi wewnątrz
bezpieczny układ paliwowy (zbiornik paliwa umieszczony poza strefą zgniotu, systemem
uniemożliwiającym wyciek paliwa w przypadku przewrócenia wiatrakowca)
zamki w drzwiach umożliwiające ich samoczynne otwarcie w razie zderzenia oraz ułatwiające
otwarcie drzwi po wypadku

Część 7: Systemu umożliwiającego bezpieczny załadunek, transport – sztuk 1
Sprzęt oraz oprogramowanie służące do:
• czerpania korzyści z profesjonalnego nadzoru nad produktami w trakcie operacji załadunku i
rozładunku;
• zapewnienie, że towary są prawidłowo przeładowywane i zabezpieczane w czasie transportu;
• zagwarantowanie, że wszelkie wymogi zachowania jakości i bezpieczeństwa zostaną
spełnione;
• zapewnienie, że towary będą transportowane i przechowywane zgodnie z dobrymi
praktykami transportu.
Dostarczone oprogramowanie nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
Zaoferowane oprogramowanie musi być kompletne i gotowe do wdrożenia.

Zakres oferty
Niniejsze zapytanie jest zapytaniem łącznym. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub
wybrane części Zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości dostarczenia któregoś
z komponentów systemu prosimy o wpisanie w Ofercie informacji „Brak możliwości dostarczenia”

Termin realizacji przedmiotu oferty
Przedmiot zamówienia: 30.06.2014
Planowany termin wyboru oferty to 28.03.2014

Kryteria wyboru oferty
100% cena – 100 pkt
Oferta na każdą część zamówienia będzie rozpatrywana i oceniana oddzielnie. Dla zapewnienia
pełnej jawności i przejrzystości wyboru dostawcy Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych
ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich Oferentów, a następnie zaproponuje Oferentowi,
który uzyskał największą ilość punktów dla danej części, zawarcie umowy na realizację Przedmiotu
Zamówienia.

Sposób określenia ceny
Cena oferowanych komponentów musi zawierać koszt rocznego serwisu gwarancyjnego. W
przypadku otrzymania ofert w innej walucie niż PLN, ceny zostaną przeliczone według średniego
kursu NBP z dnia zakończenia składania ofert.
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Wymagania formalne
Oferta musi zawierać co najmniej:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP, nr KRS/EDG),
• Datę sporządzenia i termin ważności oferty,
• Zakres i szczegółowy opis oferowanych produktów w ramach oferty,
• Cenę netto i brutto,
• Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
• Dane osoby do kontaktu ( imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
Oferent zobowiązany jest do ponadto:
• Złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty

Sposób składania ofert
Oferta może być złożona:
•
•

Elektronicznie na adres: piotr.stefański@spectrasystem.com.pl
W wersji papierowej do siedziby firmy Spectra System Sp. z o.o. ul. Konecznego 4/1U, 31-216
Kraków
Oferty po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych
przyczyn, o których będzie zobowiązany powiadomić oferentów.

Potwierdzenie otrzymania zapytania
Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania
ofertowego do Oferenta (kopia pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją
„Wpłynęło dnia…” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony
Oferenta).

Informacje dodatkowe
W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do
właściwej instytucji publicznej.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Piotr Stefański tel.
606 666 913 e-mail: piotr.stefański@spectrasystem.com.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.spectrasystem.com.pl oraz w
siedzibie Firmy na tablicy ogłoszeń przy ul. Konecznego 4/10U w Krakowie.

Załączniki:
•
•

Formularz Oferty,
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
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Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Ja, niżej podpisany(a)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres siedziby Wykonawcy)
oświadczam, że nie jestem powiązany z 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 osobowo
i kapitałowo,
w szczególności poprzez:
I. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
II.
Posiadanie udziałów lub najmniej 10% akcji,
III.
Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
IV. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

……………….. , dn. …………………….

………………………………………………..
(pieczątka firmowa)

……………………………………..
(podpis upoważnionej osoby)
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