Warszawa 2022-05-13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Zakup testera diagnostycznego do pojazdów i maszyn specjalnych.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 zestawu testera diagnostycznego z oprogramowaniem i
niezbędnym okablowaniem do pojazdów i maszyn zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zaproszenia. Załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i zostanie udostępniony tylko i wyłącznie
na wniosek Wykonawcy. Licencja na minimum 12 miesięcy.
Minimalne funkcje jaki ma umożliwiać tester:
- ma w czytelny sposób informować o lokalizacji gniazda diagnostycznego oraz sposobie połączenia,
- kasowanie inspekcji przeglądowych,
- wypalanie ﬁltrów DPF i SCR,
- kodowanie wtryskiwaczy,
- kalibracja VGT,
- odczyt i kasowanie błędów,
- lokalizacja komponentów,
- możliwość wykonywania kompleksowych testów i kalibracji,
- rozpoznawanie systemów i automatyczne skanowanie każdego z nich, w wyniku czego dostajemy
pełny raport błędów,
- dane techniczne i serwisowe pojazdu – bogata baza danych technicznych pojazdów, zawierająca
dane regulacyjne takie jak np. ciśnienia wtrysku, momenty dokręcania,
- Troubleshooting – lista objawów, które mogą występować w diagnozowanym pojeździe, oraz możliwe
rozwiązania problemu,
- iParts (wyszukiwarka części zamiennych),
- czasy napraw,
- interaktywne schematy / diagramy – możliwość szybkiego przełączenia między schematem a np.

parametrem komponentu zawartego na schemacie, czy jego lokalizacji.

W skład oferowanego zestawu ma wchodzić minimum:
- interfejs diagnostyczny z mulitiplexerem,
- oprogramowanie do pojazdów dostawczych i ciężarowych do diagnostyki przez laptopa lub
komputer PC (laptop lub komputer PC po stronie Zamawiającego),
- oprogramowanie tzw. INFO zawierające schematy elektryczne, lokalizacje i wartości czujników, dane
mechaniczne, podpowiedzi rozwiązania, usterek na podstawie zachowania pojazdu, komunikaty
techniczne,
- roczny abonament na aktualizację każdego oprogramowania oraz INFO,
- oprogramowanie do ładowarek, wózków widłowych i podnośników z rocznym pakietem licencji,
- zestaw multipinów do połączeń bezpośrednich w gniazdach,
- przewód połączeniowy OBD
- przewódy połączeniowe do każdego rodzaju badanego pojazdu(walizka z przejściówkami,
przewodami)
- walizka transportowa,
- miejsce dostawy testera: Warszawa, ul. Kampinoska 1,
- instalacja i szkolenia użytkownika przy wydaniu programu,
- w cenie licencji nielimitowana pomoc techniczna i informatyczna,
- w cenie licencji aktualizacja oprogramowania przez okres 12 m-cy.

Ofertę cenową należy przesłać na podany w ogłoszeniu adres email. W swojej ofercie proszę podać
szczegółową specyﬁkację oferowanego testera wraz z całkowitym kosztem zakupu (w zł netto).
Przed dokonaniem wyboru Zamawiający wymaga prezentacji funkcjonalności oferowanego urządzenia
– termin do ustalenia.
Warunki płatności - przelew 14 dni.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w
m. st. Warszawie sp. z o.o. do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie, bez dokonania
wyboru Oferenta, a także bez konieczności podania przyczyny.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2022-06-10.

Wymagany okres gwarancji wynosi: min 12 m-cy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2022-05-20 o godz. 10:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Piotr Gruszczyński
Tel. kontaktowy: (22) 391-02-52
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: piotr.gruszczynski@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 215
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
- cena - 80%
- funkcjonalność - 20%

Zapraszamy do składania ofert.

