
   

 

 

 

             

 

znak sprawy: 150/DE/Z/15 

 

Warszawa, dnia 10.12.2015 r. 

 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.  

z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do składania ofert na realizację 

zamówienia pn.: dostawa zestawu ewaluacyjnego SDR do prototypowania układów nadawczo - 
odbiorczych. 

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych 

Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I -Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału 

innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1. - Wzmocnienie sektora badawczo-

rozwojowego. Beneficjentem jest Instytut Lotnictwa, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych. 

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub 

rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej 
lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. 

 

I. Zamawiający 

Instytut Lotnictwa 

Al. Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu urządzeń firmy Ettus Research w następującej 

konfiguracji: 

 

Lp. Ilość Model Opis 

1 4 USRP N210 
USRP N210 Kit (USPR N200, 2 SMA-Bulkhead RF Cables, 

Ethernet Cable, Power) 

2 4 
CBX 1200-6000 MHz Rx/Tx (40 

MHz) 
CBX USRP DAUGHTERBOARD (1.2 -6GHZ) 

3 4 LP0965 Antenna LP0965 Log Periodic PCB Antenna (850 MHz to 6.5 GHz) 

4 4 VERT2450 Antenna 
VERT2450 Vertical Antenna (2.4-2.5 and 4.9-5.9 GHz) 

Dualband 

5 4 
GPSDO Kit for USRP N200/N210 

and E100/E110 
USRP GPS-Disciplined Oscillator Kit 

6 4 
UBX 10-6000 MHz Rx/Tx (40 

MHz, N Series and X Series) 

UBX 40 USRP Daughterboard (10 MHz - 6 GHz, 40 MHz 

BW) 

7 1 
Rackmount for USRP N2xx, 

E1xx, and B100 

USRP Rack Mount Kit (Combine 4 Devices into 3U, 19" 

Rack) (Not for USRP1) 

8 1 LiveUSB SDR Environment LiveUSB - Bootable USB Memory Drive 

 

 



   

 

 

 

             

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – do końca marca 2016 r. 

 

IV. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 punktów. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:   

Kryterium Ceny - waga 100% 

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru: 

C = 

ofertyC

Cmin * 100 pkt 

gdzie: 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena, 

Cmin – najniższa oferowana cena, 

Coferty – cena oferty badanej; 

3. Obliczenia w ww. kryterium oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku, bez zaokrągleń. 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty  

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożą te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w w/w kryterium 

oceny ofert. 

 

V. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia oraz opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Ofertę  

i wszystkie załączone dokumenty powinny/a podpisać osoby/a uprawnione/a do reprezentowania 

Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty 

podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub 

ewidencji. Z pełnomocnictwa powinno wynikać upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy  

w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub do reprezentowania Wykonawcy 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie lub komputerze. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Oferta musi zawierać: 

1) formularz ofertowy (zał. nr 1) 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z odpisu  

z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

7. Brak złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2-3 podlega jednokrotnemu uzupełnieniu. 

Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni lub wadliwie uzupełni 

dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2-3 oferta podlega odrzuceniu.  

8. Oferta może być złożona w formie pisemnej bądź elektronicznej. 



   

 

 

 

             

 

9. W przypadku wybrania formy elektronicznej, ofertę należy złożyć w postaci skanu podpisanych 

dokumentów na adres: joanna.niewczas@ilot.edu.pl. 

10. W przypadku wybrania formy pisemnej, ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Instytut 

Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, budynek X2, I piętro, pokój 1.1B. 

Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinna widnieć nazwa, adres 

Wykonawcy i Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: nazwa i adres Wykonawcy, OFERTA na: 

dostawa zestawu ewaluacyjnego SDR do prototypowania układów nadawczo – 

odbiorczych; Dostarczyć do budynku X2 pokój nr 1.1B do dnia 17.12.2015 r. do godz. 

10:00. 

 

VI. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami 

W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego: w sprawach 

merytorycznych – Paweł Czapski, pawel.czapski@ilot.edu.pl; w sprawach formalno-prawnych – Joanna 

Niewczas, joanna.niewczas@ilot.edu.pl 

 

VII. Termin składania ofert 

Oferty należy złożyć do dnia 17.12.2015 r. do godz. 10:00 czasu lokalnego. 

 

VIII. Inne postanowienia 

1. Na poczet wynagrodzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy przedpłaty w 

wysokości ustalonej przez strony i zaakceptowanej przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający może żądać o Wykonawcy zabezpieczenia przedpłaty, na okres realizacji zamówienia albo 

rozliczenia przedpłaty. Zamawiający dopuści zabezpieczenie przedpłaty w następującej postaci: weksel 

in blanco z uzgodnioną przez strony deklaracją wekslową, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej wystawionej na kwotę co najmniej udzielanej przedpłaty o jaką wnioskuje Wykonawca 

zawierające klauzule zapłaty sumy gwarancyjnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze 

żądanie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny z Wykonawcą, którego ofertę 

wybrano jako najkorzystniejszą. 

4. Jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać kolejną ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert spośród 

pozostałych ofert, bez dokonania ponownej oceny ofert. 

5. W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie nie zostanie złożona żadna ważna oferta 

Zamawiający unieważni postępowanie. 

6. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania (wyboru oferty, odrzucenia oferty, unieważnienia 

postępowania) nie przysługuje odwołanie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek  

z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
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