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Warszawa, 25-01-2018 

 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje  

o zamiarze udzielenia zamówienia na: 

Dostawę materiałów (prepregów) służących do produkcji struktur kompozytowych: 

Taśmy Epoxy/CF oraz Tkaniny Epoxy/CH. 

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub 

rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub 

pokrycia kosztów badań lub rozwoju. 

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

I. Zamawiający 

 

Instytut Lotnictwa 

Al. Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 

 

II. Przedmiot Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów (prepregów) przeznaczonych do 

produkcji struktur kompozytowych, tj. 

1) Dostawę Taśmy Epoxy/CF o niżej wymienionych parametrach i wymaganiach: 

a) taśma jednokierunkowa o szerokości 6.35 ±0.13 mm 

b) włókna węglowe przesycone żywicą epoksydową o zawartości żywicy 35 ±2 % 

c) gramatura 145 ±5  g/m2 

2) Dostawę Tkaniny Epoxy/CF o niżej wymienionych parametrach i wymaganiach: 

a) tkanina o splocie PLAIN o szerokość rolki 60 cali 
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b) włókna węglowe przesycone żywicą epoksydowaną o zawartości żywicy 38 ±3 % 

c) gramatura 193 ±5  g/m2 

3) Suchy lód (Dry ice) niezbędny do bezpiecznego transportu prepregów, która zagwarantuje 

transport przedmiotu zamówienia w wymaganej temperaturze -18°C 

4) Rejestratory Temperatury (Temperature Recorder) zapisujące temperaturę materiału przez 

cały czas trwania transportu 

5) Ubezpieczenie materiałów na czas transportu do siedziby Zamawiającego. 

 

wraz z dostarczeniem dokumentacji technicznej oraz dokumentacji w zakresie obsługi i 

bezpieczeństwa oraz innej dokumentacji potrzebnej do poprawnej eksploatacji w języku polskim i / 

lub angielskim. 

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do: 

1) 16 tygodni dla Taśmy Epoxy/CF 

2) 9 tygodni dla Tkaniny Epoxy/CF 

 

IV. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia: 

 

Park Aerospace Technologies Corp. 

Newton City / County Airport 

486 North Oliver Rd. Bldg. Z Newton, Kansas 67114 

 

V. Możliwość współpracy z Zamawiającym 

W przypadku gdy inny Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający 

minimalne wymagania Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu o zamiarze udzielenia 

zamówienia, prosimy w terminie do dnia 02 lutego 2018r.  do godziny 11:00 przesłać informację 

o tym na adres e-mail: anna.bartkowska@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji 

potwierdzającej spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego. 

W przypadku gdy załączona dokumentacja nie pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że oferowane 

rozwiązanie spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy 

jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu.  

W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że 

mailto:anna.bartkowska@ilot.edu.pl
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Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania minimalne, 

Zamawiający zawrze umowę z: Park Aerospace Technologies Corp. 

 

 

 

 

 


