INFORMACJE PODSTAWOWE
W związku uzyskaniem dofinansowania projektu zatytułowanego „Opracowanie technologii
produkcji ciągłej folii modyfikowanej powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych”
firma ZAMEL poszukuje instytucji, przedsiębiorstw, niezaleŜnych naukowców chętnych do współpracy przy
jego realizacji.

ZAMAWIAJĄCY:
Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
NIP: 638-000-06-69
www.zamel.pl

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE:
Szymon Zawora, konstruktor elektronik
tel. kom. 661 300 514
tel. 32 210 4665 wew. 361
e-mail: szymon.zawora@zamel.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe nr 7/ POIG 1.4 /2013
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie prac badawczych nad implementacją techniki
MPPT oraz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w modelu regulatora kontrolującego proces
ładowania akumulatora litowo-jonowego zbudowanego w oparciu o technologię LiFePO4 (napięcie
nominalne akumulatora 12,8 V, konfiguracja ogniw 4 szeregowo) dla potrzeb autonomicznych instalacji
fotowoltaicznych. Prace badawcze obejmują równieŜ wykonanie symulacji pracy układu w systemie
fotowoltaicznym zbudowanym w oparciu o róŜne technologie krzemowe i cienkowarstwowe.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Prace powinny być przeprowadzone w terminie od 15.10.2013 do 31.05.2014

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
•
Dane teleadresowe (NIP, REGON)
•
Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty,
•
Propozycję ceny netto/brutto za wykonanie usługi,
•
Numer zapytania ofertowego
•
Termin waŜności oferty
Ofertę naleŜy przygotować w formie elektronicznej lub papierowej i przesłać odpowiednio:
• drogą elektroniczną na adres: szymon.zawora@zamel.pl. W tytule maila proszę umieścić dopisek:
POIG 1.4/2013/MPPT(otrzymanie oferty zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym),
• w wersji papierowej na adres:
ZAMEL Sp. z o.o., ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, z dopiskiem: POIG 1.4/2013/MPPT
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.zamel.pl oraz udostępniono w siedzibie zamawiającego
Nieprzekraczalny termin składania ofert: 04.10.2013

Planowany termin wyłonienia Wykonawcy: 10.10.2013

KRYTERIA WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY
Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
•
Doświadczenie wykonawcy – maksymalnie 50pkt,
•
Kompetencje osób wyznaczonych do realizacji – maksymalnie 30pkt,
•
Cena – maksymalnie 20pkt (oferta z najniŜszą ceną otrzymuje maksymalną liczbę punktów).
Maksymalna liczba punktów, jakie moŜe otrzymać przedstawiona oferta wynosi 100 pkt.
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z wybranym
Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania Ŝadnego wykonawcy.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach realizacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

