
 

 

 

 

Warszawa, 17 grudnia 2015 r. 

 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze zawarcia umowy 

 

 

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

(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje  

o zamiarze zawarcia umowy dotyczącej zakupu i dostawy licencji oprogramowania złożonego z 
modułów Actran Acoustics, Actran TM, Actran DGM. 

  

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 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa licencji oprogramowania złożonego z modułów 
Actran Acoustics, Actran TM, Actran DGM. 

2. Konieczna jest ponadto możliwość aktualizacji oprogramowania oraz ze wsparciem technicznym 
(maintenance) w eksploatacji. 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 15.01.2016 r. 

 

IV. 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. 

 

V. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia: 
 

EC Engineering Sp. z o.o. EC Grupa ul. Opolska 100, 31-323 Kraków. 



 

 

 

 

 

VI. Możliwość współpracy z Zamawiającym 
W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne 

wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia o zamiarze zawarcia 

umowy prosimy w terminie do 22.12.2015 r. do godz. 10:00 o poinformowanie Zamawiającego o tym 
na adres e-mail: janusz.sznajder@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej 

spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w wymaganiach 
w niniejszym ogłoszeniu. 

 

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub w przypadku konieczności jej wyjaśnienia, 

oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą 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 ww. terminu nie wpłynie żadna oferta lub złożone oferty Zamawiający 
zawrze umowę z ww. Wykonawcą. 

 

  

  

 


