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Warszawa, 22 lipca 2015 r. 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

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

(Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert 
na realizację zamówienia: dostawa mikroskopu cyfrowego Leica DMS1000 wraz z 

oprogramowaniem pozwalającym na obróbkę wyników oraz systemem do archiwizacji 
wyników. 

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczo-naukowych w ramach 

projektu: Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i 

kosmicznych kompozytów struktur nośnych – TEBUK”. Projekt jest współfinansowany 
ze środków EFRR w ramach PO IG 2007-2013. 

 

I. Zamawiający 

Instytut Lotnictwa 

Al. Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mikroskopu cyfrowego Leica DMS1000 wraz z 

oprogramowaniem pozwalającym na obróbkę wyników oraz systemem do archiwizacji 

wyników lub równoważnego spełniającego warunki techniczne opisane w załączniku nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 4 tygodni od dnia 
podpisania umowy. 

 

IV. Warunek udziału w postępowaniu 

Nie dotyczy. 

 

V. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

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

Kryterium Ceny - waga 100%. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w przedmiotowym 

kryterium: 100 pkt. Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru: 

C = 

ofertyC

Cmin * 100 pkt 

gdzie: 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 

Cmin – najniższa oferowana ceny, 

Coferty – cena oferty badanej; 

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń. 
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3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożą te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w 

ww. kryterium oceny ofert. 
 

VI. 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 2 do ogłoszenia) 

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, 

4) specyfikacja techniczna i/lub inne materiały informacyjne potwierdzające zgodność 

oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi z załączniku nr 1 do 

zapytania ofertowego - należy wykazać co najmniej wszystkie minimalne parametry 

wymagane przez Zamawiającego, 

7. Brak złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2-4 lub złożenie dokumentów 

zawierających wady, podlega jednokrotnemu uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie Zamawiającego nie uzupełni lub wadliwie uzupełni dokumenty, o których mowa w 

ust. 6 pkt 2-4, 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: 

OFERTA na dostawa mikroskopu cyfrowego Leica DMS1000 wraz z 

oprogramowaniem pozwalającym na obróbkę wyników oraz systemem do 

archiwizacji wyników. Dostarczyć do budynku X2 pokój nr 1.1B do dnia 27.07.2015 r. do 

godz. 10:00. 

 

VII. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami 

W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego: 

1) w sprawach merytorycznych – Anna Osmęda, anna.osmeda@ilot.edu, 
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2) w sprawach formalno-prawnych – Joanna Niewczas, joanna.niewczas@ilot.edu.pl 

 

VIII. Termin składania ofert 

Oferty należy złożyć do dnia 27.07.2015 r. do godz. 10:00 czasu lokalnego. 

 

IX. Inne postanowienia 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny i parametrów technicznych 

z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchylać będzie się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach 

oceny ofert z spośród pozostałych ofert, bez dokonania ponownej oceny ofert. 

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

Zamawiający unieważni postępowanie. 

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

postępowania) nie przysługuje odwołanie. 

5. 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 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – projekt umowy 
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