Gdańsk, 24.03.2016
PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY
Dotyczy: dostawy oprogramowania oraz stacji roboczej realizujących funkcję„stacji naprawczej” współpracującej z
urządzeniem AOI Viscom S6055-2 na potrzeby realizowanego projektu „Kompleksowy system zarządzania w firmie
Solitech” w ramach RPO WP 2014-2020, poddziałanie 2.2.1

I. Nazwa i adres zamawiającego:
SOLITECH Krzysztof Woliński
ul. Żabi Kruk 14
80-822 Gdańsk
tel: 58 733 61 20
NIP: 583-257-78-99 REGON: 192904758
II. Przedmiot zamówienia:
Komplet, składający się z:
1. oprogramowania umożliwiającego analizę obrazu w stopniu umożliwiającym
wyszukiwanie i zobrazowanie błędów produkcyjnych w urządzeniach elektronicznych, oraz
2. stacji roboczej (komputera) wraz z systemem operacyjnym;
Cechy przedmiotu zamówienia:
•

oprogramowanie musi mieć możliwość analizy plików pochodzących z urządzenia AOI
Viscom S6055-2;

•

oprogramowanie musi umożliwiać barwną wizualizację wybranych obszarów podglądu od
góry oraz pod kątem 45stopni;

•

oprogramowanie musi umożliwiać wykrycie błędów w montażu komponentów o
rozmiarach od 0201, z rastrem zaczynającym się od 0.4mm

•

oprogramowanie musi umożliwiać wykrycie błędów rodzaju: efekt nagrobkowy, zwarcie,
brak lutu, niewłaściwy komponent.

Kod CPV 48150000 - Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej oraz kod CPV 302140002 - Stacje robocze
III Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
1. opublikowanie ww. zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta
2. wysłanie zapytania ofertowego do potencjalnych oferentów:
- PB Technik Sp. z. o.o.
- PCB Technology Sp. z o.o.
- Renex Sp. z o.o.
- Robtools SMT Sp. z o.o.
- Viscom AG

IV Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
L.p. Oferent

Data wpływu

Cena

1

16.03.2016

7900,00 EUR

Viscom AG

V Wykluczenie
Oferenci nie są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu 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.
VI Wybór oferty
Z uwagi na najniższą cenę wybrano ofertę firmy Viscom AG o wartości 8000,00 EUR
VII Załączniki
1. Potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej – wydruk
ekranu
2. Złożone oferty
3. Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty,

.................................................................
data i podpis

