Zapytanie ofertowe z dnia 24.09.2016
Dotyczy:

Automatycznego testera do testowania układów elektronicznych
kod CPV 38970000-5

w ramach Projektu „Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów
autogazem”

Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
w ramach II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020
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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie do automatycznego testowania układów elektronicznych powinno umożliwiać:
1. Programowanie procesorów, przeprowadzanie testów elektrycznych i funkcyjnych
zmontowanych modułów elektronicznych.
2. Podłączenie układu powinno odbywać się za pomocą igieł testowych osadzonych
w wymiennych „łożach”.
3. „Łoże” musi być dedykowane do danej serii produktów.
4. Wymiana „łoża” igłowego oraz zmiana programu powinna odbywać się w łatwy
i bezpieczny sposób.
5. Oferta powinna uwzględniać dwa łoża/fixtury dla dwóch wybranych produktów.
6. Tester powinien umożliwiać sprawdzanie wielomodułowych formatek (kilka modułów
zgrupowanych na jednym panelu PCB).
7. Urządzenie powinno być wyposażone w transporter paskowy z automatyczną regulacją
szerokości.
8. Transport płyt powinien odbywać się ze strony lewej do prawej na wysokości 950 mm od
posadzki z możliwością regulacji.
9. Urządzenie powinno być zgodne z rozszerzonym interfejsem komunikacji SMEMA
wysyłającym sygnał o wyniku testu (zgodny/niezgodny).
10. Umożliwiać oznaczanie niezgodnego modułu na wielomodułowych formatkach.
11. Z urządzeniem powinien być dostarczony moduł (wyposażony w interfejs SMEMA)
umożliwiający odseparowanie i buforowanie wyrobów niezgodnych bez konieczności
zatrzymywania pracy urządzenia.
12. Z urządzeniem powinien być dostarczony moduł umożliwiający kontrolę optyczną
układów elektronicznych, sprawdzający poprawność montażu komponentów SMD i THT
na panelach, metodą laserowej inspekcji 3D, zapobiegający możliwości uszkodzenia
modułów oraz testera w przypadku wadliwego montażu.
13. Urządzenie powinno być wyposażone w dokładny i powtarzalny system pozycjonowania
testowanego modułu względem igieł testowych.
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14. Urządzenie powinno umożliwiać odczyt kodów 2D wypalonych na płytce układów w celu
przypisania wyniku testu, tworzenia statystyk wyników i zapisu do bazy danych
parametrów testu powiązanych z odczytanym kodem sprawdzanej płyty.
15. System powinien umożliwiać dostęp do bazy danych, preferowane jest dostęp do bazy za
pomocą otwartego łącza baz danych.
16. Oprogramowanie tworzące testy powinno bazować na danych z programów projektowych
(Protel/Altium).
17. Czas testowania formatki powinien wynosić ok 40 sekund.
18. Możliwość automatycznego generowania raportów statystycznych co określony interwał
czasowy.
19. Możliwość automatycznego generowania plików wierceń fixtur pod igły przy tworzeniu
testu dla nowego wyrobu.
20. Umożliwiać testowanie płytek o wymiarach 250x500mm i wysokości 40mm.
21. Symulowanie obciążeń rezystancyjnych, pojemnościowych, indukcyjnych.
22. Przechowywanie wyników testów w bazie danych (MSSQL lub PostgreSQL):

22.1.

Kod 2D wypalony na płytce bądź na jej brzegu

22.2.

Wynik testu (pozytywny/negatywny)

22.3.

Data i czas wykonywania testu

22.4.

Unikalny identyfikator testu

22.5.

Rodzaj testu

22.6.

Identyfikator produktu

22.7.

Parametry testu:

22.7.1. wszystkie parametry fizyczne wynikające z rodzaju użytego urządzenia
(prędkość przesuwu taśmy, rodzaj płytki, rodzaj użytego „łoża”)
23. Otwartość architektury bazy danych – architektura bazy danych (tabele, widoki, funkcje,
procedury składowane) powinna być zawarta w dokumentacji
24. Otwartość łącza do bazy danych:
24.1.

Specyfikacja powinna zawierać parametry połączenia do bazy danych:

24.1.1. Adres serwera bazy (identyfikator hosta bazy danych (adres IP))
24.1.2. Login administratora
24.1.3. Hasło administratora
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24.1.4. Port (numer portu na którym działa baza danych)
24.1.5. Database name (nazwę bazy danych obsługująca proces testera)
25. Zapis testu każdej płytki do systemu, niezależnie od wyniku testu (pozytywny,
negatywny)
26. W programie konfiguracyjnym urządzenia - możliwość dowolnej konfiguracji warunków
zaliczenia testu płytki do pozytywnego (np. 3 kolejne pozytywne testy kwalifikują płytkę
do przetestowanych pozytywnie, zaś jakikolwiek negatywny – kwalifikuje do
negatywnego całościowego wyniku testu)
27. System operacyjny komputera urządzenia: Windows 8.1 lub 10.
28. Wraz z urządzeniem powinno być dostarczone oprogramowanie umożliwiające tworzenie
programów na zewnętrznym komputerze (offline) oraz oprogramowanie stacji
naprawczej.
29. Z urządzeniem powinno zostać dostarczone oprzyrządowanie do kalibracji w czasie
eksploatacji testera potwierdzające poprawne działanie układów pomiarowych podczas
uruchamiania testera.
30. Urządzenie i osprzęt powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami ESD.
31. Urządzenie powinno być dostępne na rynku minimum 3 lata oraz dostawca powinien
przedstawić

pisemne

referencje

od

minimum

trzech

użytkowników

systemu.

W przypadku niespełnienia wymagania konieczna 2 tygodniowa ewaluacja zakończona
pozytywnym wynikiem w siedzibie zamawiającego.
32. Do urządzenia powinna być dołączona dokumentacja potwierdzająca zdolność procesu
pomiarowego.
33. Urządzenie musi posiadać świadectwo wzorcowania, certyfikat CE i dokumentację
w języku polskim.
34. Oferta powinna obejmować prace związane z konfiguracją, kalibracją, szkoleniem
i uruchomieniem urządzenia w siedzibie zamawiającego.
35. Przedmiot zamówienia musi być objęty co najmniej

24-miesięcznym okresem

gwarancyjnym.
36. Serwis urządzenia na terenie Polski.
37. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 48 godzin.
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38. Czas realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy nie przekraczający
18 tygodni.
39. Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy
do siedziby Zamawiającego.
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, bez wariantów lub opcji.
Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.
Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:
a. Oferent składający zamówienie nie może być wykluczony z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
b. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert.
c. Minimalny okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 1 miesiąc od dnia jej
złożenia.
Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych
zawartych w ofercie.
Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla
prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania
konkursowego
Każdy oferent we własnym zakresie ponosi koszty uczestnictwa w postępowaniu.
W przypadku konieczności uiszczenia przez Zamawiającego zaliczki na poczet
zamówienia, wymagane zabezpieczenie zwrotu zaliczki.

3. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
 cena – 80% (0 – 80 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 80 pkt
 aspekt środowiskowy – 5% (0-5 pkt) – wybierając dostawcę będziemy kierować się
następującymi kryteriami:
 bezpłatny odbiór zużytego urządzenia (0-1 pkt.)
 w procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane substancje szkodliwe takie jak
ołów, rtęć, kadm (0-2pkt.)
 energooszczędność (0-2 pkt.)
 atrakcyjność oferty – 5% (0-5 pkt);
 bezpłatne części eksploatacyjne, nie objęte gwarancją, w okresie 24 miesięcy (0-2
pkt.)
 bezpłatne aktualizacje systemu (0-3 pkt.)
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 zaliczka na poczet zamówienia – 5% (0-5 pkt.), punktowane następująco:
a) brak zaliczki – 5 pkt,
b) zaliczka do 10% ceny urządzenia – 2,5 pkt.
 termin realizacji zamówienia do 14 tygodni – 5% (0-5 pkt.), punktowane następująco:
a) realizacja zamówienia do 12 tygodni – 5 pkt,
b) realizacja zamówienia w terminie 12 – 14 tygodni – 2,5 pkt.
4. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa 07.11.2016 r.
2. Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok, Polska lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl
3. Osoba kontaktowa w celu merytorycznego (technicznego) ustalenia szczegółów oferty
maciej.mojsiewicz@ac.com.pl
4. Wiążąca jest data wpływu oferty.
5. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z nie
więcej niż z 3 najlepszymi oferentami.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od
wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie
bez podania przyczyny.
6. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc.
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