Pruszków, dnia 02.04.2012 r.

Zapytanie ofertowe Nr 02/ECU/2012
W związku z planowaną realizacją projektu „Stworzenie uniwersalnej, elektronicznej
jednostki sterującej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych” w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój
nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych, zwracamy się z
prośbą o przedstawienie oferty na prace rozwojowe prowadzące do opracowania rozwiązań
technicznych, schematów elektrycznych, doboru komponentów Automotive oraz interfejsów
wyjściowych układu komputera pokładowego typu ECU wykonanego w standardach
Automotive, a także współudział w testach na platformie rzeczywistej.

Bieżące zapytanie dotyczy realizacji następującego zakresu badań:
Etap 1 – Współpraca przy opracowaniu założeń finalnych dokumentacji RFS oraz wykonaniu
wersji prototypu funkcjonalnego na bazie badanych projektów i komponentów komputera
DCCS-ECU i zrealizowaniu założeń odnośnie mechaniki i wymagań elektrycznych.
Etap 1 obejmuje zagadnienia przedstawione w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego Nr 02/ECU/2012 - punkt 1 przedmiotu zamówienia.
Etap 2 – Zamknięcie dokumentu RFS i przygotowanie przedprodukcyjnej dokumentacji
komputera DCCS-ECU.
Etap 2 obejmuje zagadnienia przedstawione w załączniku nr 1 do przedmiotowego
zapytania ofertowego - punkt 2 przedmiotu zamówienia.
Etap 3 – Wykonanie finalnych testów prototypów.
Etap 3 obejmuje zagadnienia przedstawione w załączniku nr 1 do przedmiotowego
zapytania ofertowego - punkt 3 przedmiotu zamówienia.
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Prosimy o wyodrębnienie ceny usług wyżej wymienionych 3 odrębnych etapów oraz
przedstawienie informacji dodatkowych - warunków płatności, upustów, maksymalnego
czasu realizacji, itp. oraz dokumentów lub oświadczeń określonych w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania, które potwierdzają spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
- 60% cena,
- 20% doświadczenie w prowadzeniu podobnych prac,
- 10% projekty zrealizowane w zakresie objętym zapytaniem ofertowym,
- 10% zasoby ludzkie, umożliwiające wykonanie zadania.

Wymogi formalne oferty:
- nazwa i adres oferenta,
- data sporządzenia oferty,
- cena netto oraz brutto,
- termin ważności oferty,
- podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oraz oznaczenie pieczęci firmowej oferenta,

Termin składania ofert upływa w dniu 23.04.2012 r.
Oferty złożone po terminie lub nie spełniające warunków nie będą rozpatrywane.

W przypadku Państwa zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, zostaną
Państwu przesłane niżej wymienione załączniki:
- Załącznik Nr 1 specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz określenie warunków
uczestnictwa w postępowaniu,
- Załącznik Nr 2 wzór oferty.
Dodatkowych informacji udzieli dr inż. Bartłomiej Kras, numer telefonu + 48 22 758 68 65.
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