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Pasmugi 28.12.2020 

Postępowanie zakupowe 

 

Szanowni Państwo, 

  w związku z umową  nr RPLU.01.02.00-06-0032/17-00  zawartą dnia 22.03.2018 r. z Lubelską Agencją 

Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Badania i  Innowacje,  Działanie  1.2 przeprowadzamy postępowanie 

zakupowe. W związku z  powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę 

poniższego asortymentu: 

Parametry techniczne projektowanej obudowy: 

- wymiary wew. obudowy pozwalające zamontować układ elektroniczny o wymiarach 140mm x 150mm x 

50mm, 

- klasa szczelności obudowy min. IP 65, 

- możliwość montażu na ścianie, 

- możliwość montażu min. 8 szt. przepustów kablowych PG16, 

- demontowane wieko z uszczelką, 

- wieko montowane za pomocą śrub oraz na zawiasach, 

- możliwość montażu panelu HMI o przekątnej 7” na wieku obudowy, 

- obudowa wykonana następujących materiałów: ABS, PC (poliwęglan) lub anodyzowane aluminium, 

- wygrawerowanie lub nadruk logo firmy AG IT Project na wieku obudowy 

- do obudowy na zostać dołączona dokumentacja zawierającą kompletny opis projektu produkcyjnego z 

rysunkami, opisem materiałowym oraz dokumentami potwierdzającymi wymagania techniczne oraz 

obowiązujące normy. 

- dokumentacja obudowy ma być  wykonana w wersji  papierowej  w 3 egzemplarzach (każdy min. 20 str. oraz 

w wersji  elektronicznej w formacie pliku PDF, 

-dokumentacja dostarczonej obudowy ma posiadać rysunki techniczne obudowy w formacie plików DWG 

,rysunki techniczne obudowy (bryły 3D) w formacie plików STEP ,rysunki techniczne obudowy w formacie 

pliku dany dla drukarki 3D – STL, 

- dokumentacja zawierać ma również specyfikację materiałów niezbędnych do wykonania obudowy wraz z 

wymaganymi certyfikatami oraz specyfikację gamy kolorów materiałów ogólnie dostępnych z których może 

być wykonana obudowa. 



 

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena zamówienia – 100% cena. 

 

Oferty wariantowe: nie 

Oferty częściowe: nie  

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i brutto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do 

wykonania/dostarczenia przedmiotu zapytania. 

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest także podanie sumarycznej wartości oferty. 

Wartość oferty powinna być określona w PLN w cenach netto i brutto. 

Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje 

Dostawca. 

Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty. 

  

 

Termin realizacji zamówienia: 

Do 30.01. 2021 r.  

 

Termin i sposób składania ofert: 

Oferty z szacowaniem wartości zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

kgurtat@agitproject.pl do 04.01.2021 r. do godz. 10:00  na załączonym formularzu ofertowym. 

 

 

Termin związania ofertą: 

14 dni 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: 

Konrad Gurtat 

Tel. 727560345 

Mail: kgurtat@agitproject.pl 

 

 

 

  


