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Pratt & Whitney Rzeszów S.A., ul. Hetmańska 120, 35 – 078 Rzeszów, Polska, spółka
zarejestrowana pod nr KRS: 0000014898 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy spółki: 113 704
610 PLN wpłacony w całości, REGON: 690297876, NIP: 813-02-67-970 zwraca się z
prośbą o przedstawienie oferty na „Dostawę oprzyrządowania montażowego V” w
ramach projektu pn. „Rozszerzenie zdolności badawczo-rozwojowych w zakresie
prowadzenia prób silników lotniczych na stoiskach hamownianych w Pratt & Whitney
Rzeszów S.A.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2. Oś
priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I,
Działanie 2.1 Wparcie Inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.
I.
PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego jest dostawa oprzyrządowania
montażowego według rysunków, stanowiących Załączniki nr 4_5_06_2016_CBR2 do
zapytania ofertowego nr 5/06/2016/CBR2.
II.

TERMIN REALIZACJI

Termin dostawy: nie później niż 2016-10-14
III.

ZAKRES OFERTY

Państwa Oferta powinna zawierać:
1.

3.

“Formularz Oferty” będący załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego
podpisany przez upoważnione osoby oraz uzupełniony o:
a) Cenę łączną oraz wycenę szczegółową
b) Warunki Płatności
c) Warunki Dostawy
2. Podpisane oświadczenie oferenta, stanowiące załącznik nr 1 do Formularza
oferty.
Oryginał podpisanej Umowy o ochronie informacji (NDA) lub oświadczenie
Oferenta, że posiada on ważną, podpisaną z Zamawiającym Umowę o
Ochronę Informacji, stanowiące Załącznik nr 2 do Formularza oferty.

Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego w języku polskim. Walutą oferty jest PLN.
IV.

KRYTERIUM WYBORU DOSTAWCY:
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Kryterium wyboru oferty jest cena netto (100%)

V.

WARUNKI HANDLOWE

1. Preferowane warunki płatności:
100% wartości projektu płatne 30 dni od daty Faktury
2. Warunki dostawy:
DAP Rzeszów, rampa rozładunkowa na terenie zakładu PWR (magazyn Z300) – w
przypadku dostawców spoza Unii Europejskiej lub formuły DDP Rzeszów, rampa
rozładunkowa na terenie zakładu PWR (magazyn Z300) - w przypadku dostawców
krajowych i dostawców z krajów Unii Europejskiej, a wszystkie pojęcia dotyczące
dostawy będą interpretowane zgodnie z zasadami „Incoterms 2010”.
3. Okres związania ofertą: 30 dni
4. Zakup będzie realizowany w oparciu o zamówienie wystawione przez Zamawiającego
zgodnie ze standardowymi warunkami zakupu Pratt & Whitney Rzeszów S.A.,
dostępnymi w Internecie pod adresem http://www.pwrze.com/oferta/dostawcy/warunkizakupu/

VI.

OSOBY KONTAKTOWE:

W sprawach handlowych:
Klaudia Gniewek, email: Klaudia.Gniewek@pwrze.utc.com, tel.: +48 (17) 854 6702
W sprawach technicznych:
Waldemar Wiśniowski, email: Waldemar.Wisniowski@pwrze.utc.com, tel.: +48 (17)
854 6496
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Hetmańskiej 120, 35 – 078
Rzeszów listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zamkniętej kopercie
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zawierającej numer zapytania ofertowego, nazwę i adres Dostawcy oraz imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej za zakup. Prosimy o dostarczenie oferty w wersji drukowanej i
elektronicznej. Kopertę zaadresować:
Klaudia Gniewek
ZO-2 Sekcja zakupów inwestycyjnych, oprzyrządowania i materiałów DT
Budynek L45 (Narzędziownia), pok. 210
Ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
Termin składania ofert upływa w dniu: 2016-07-12 r. o godz. 15.30

VII.

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (na poszczególne przyrządy
zawarte w Załączniku 4 _5_06_2016_CBR2).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Załącznik nr 1 Standardowy Wzór Umowy o Ochronie Informacji
- Załącznik nr 2 Formularz Oferty (do wypełnienia)
- Załącznik nr 3 „Dodatkowe wymogi dla dostawców oprzyrządowania”
- Załącznik 3.1. „Świadectwo jakości” (formularz PWR)
- Załącznik 3.2. „Lista kontroli przyrządu”(formularz PWR)
- Załącznik 4 _5_06_2016_CBR2 (rysunki)
Wszystkie Załączniki dostępne na stronie Internetowej: http://www.pwrze.com/
Zakładka KONKURSY OFERT

UWAGA: Hasło do rysunków zostanie udostępnione Oferentowi po otrzymaniu
przez Zamawiającego podpisanej Umowy o Ochronę Informacji, a w przypadku
Oferentów posiadających ważną Umowę o Ochronę Informacji z Zamawiającym –
oświadczenia o posiadaniu takiej Umowy.
INFORMACJA: Nic w zaproszeniu do złożenia oferty (wyceny) nie może być rozumiane
jak zobowiązujące PWR do wynagrodzenia lub zapłaty za pożądaną informację. PWR
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zastrzega sobie prawo do odmowy jakiejkolwiek lub wszystkich ofert i do zaakceptowania
innych niż najbardziej korzystnej z ofert.
Akceptacja przez PWR tej oferty będzie uznana za porozumienie pomiędzy dostawcą i
PWR co do łącznej ceny za części zamawiane przez PWR od dostawcy. Akceptacja tegoż
przez PWR nie będzie rozumiana jako zobowiązanie do zakupu części od dostawcy.
PWR zastrzega sobie prawo udostępnienia wszystkich informacji otrzymanych w
odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe spółkom powiązanym z PWR lub
wchodzących w skład grupy United Technologies Corporation. Informacje będą
udostępniane jedynie pod warunkiem, że odbiorca tychże informacji zobowiąże do
nieujawniania ich osobom trzecim oraz do ich ochrony zgodnie ze standardami
stosowanymi do ochrony własnych informacji, przy czym z nie mniejszą starannością niż
ogólnie wymagana w takich sytuacjach. Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie
ofertowe stanowić będzie wyrażenie zgody oferenta na przekazywanie informacji
zawartych w ofercie podmiotom, o których mowa powyżej.

Warunki zakupu są dostępne na Internecie pod adresem:
http://www.pwrze.com/oferta/dostawcy/warunki-zakupu/
Wymagania BHP dla Dostawców dostępne są na Internecie pod adresem:
http://www.pwrze.com/oferta/dostawcy/wymagania-bhp-i-ochrony-srodowiska/
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