
 

 

 

RD/ZP/108/21        Poznań, dnia 05.01.2022 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas 

zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” 

 

 

 

Otwarcie OFERT odbyło się w dniu: 05.01.2022 r. 

 

Zestawienie OFERT 

 

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, 

ramienia robotycznego i oprogramowania 

 

 

Nazwa IGEL Paweł Wysk 

adres ul. Parkowa 3  

62-070 Dąbrówka 

NIP 5993020601 REGON 302243022 

 

Cena netto:    699 021,00 

Cena brutto (23% VAT):   859 795,83 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji . 

 skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 30 dni 

Kryterium 2 - Wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia produkty do 30 

czerwca 2023 roku 

 Tak 

Kryterium 3 – Zapewnienie aktualizacji oprogramowania opisanego w karcie nr S3D/I/6 do 30 czerwca 

2023 roku 

 Tak 

Kryterium 4 – Zapewnienie instruktażu zgodnego z opisem zawartym w pkt III Załącznika nr 8A. 

 Tak 

 

 

Pakiet II Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie silników elektrycznych wraz z konwerterami 

 i zasilaczami 

 

 

Nazwa MAB Robotics Sp. z o.o 

adres ul. 23 Lutego 36/6 61-744 Poznań 

NIP:7822870297 

REGON 384402927 
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Cena netto:    73 000,00 zł 

Cena brutto (23% VAT): 89 790,00 zł 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji . 

● do 40 dni 

● skrócenie czasu o 10 dni, tj. do 30 dni 

● skrócenie czasu o 26 dni, tj. do 14 dni 

Kryterium 2 – Zapewnienie każdego z silników opisanych w kartach produktów nr R/II/1, R/II/2 i R/II/3  

z masą niższą o 10% 

● Tak 

● Nie 

Kryterium 3 – Zapewnienie każdego z silników opisanych w kartach produktów nr R/II/1, R/II/2 i R/II/3 

z momentem obrotowym większym o 200% 

● Tak 

● Nie 

Kryterium 4 – Dostarczenie dodatkowego oprogramowania demonstrującego funkcjonalności API wraz  

z kodem źródłowym kompilującym się na komputerze z procesorem o architekturze x86_64 i generującym 

sygnały powodujące fizyczny ruch napędu 

● Tak 

● Nie 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsza informację, zamieszcza na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz  na platformie MiniPortal. 

 


