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                                Warszawa, dnia 06.07.2017 r. 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie stanowiska 

do badań jakości strumienia w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego wraz z dokumentacją 
wykonawczą dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych. 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) tj. przedmiotem zamówienia jest 
usługa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub 

rozwojowych, która nie służy prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej 
osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu 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 

 
Osoba kontaktowa: 

Piotr Nowogrodzki - adres email: piotr.nowogrodzki@ilot.edu.pl. 
 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stanowiska do badań jakości strumienia w przestrzeni 
pomiarowej tunelu aerodynamicznego, wraz z dokumentacją wykonawczą, dla Laboratorium Badań 

Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia. 

 

III. Wymagania Zamawiającego 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

- posiadał co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu prototypowych konstrukcji metalowych, 

- posiadał co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji 
metalowych,  

- posiadał wiedzę w zakresie automatyki sterowania  
- posiadał park maszynowy i oprogramowanie komputerowe niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia 

- posiadał co najmniej 1 doświadczonego spawacza z uprawnieniami UDT 
 

IV. Termin realizacji zamówienia: 
Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia do 20.10.2017 r. 

 

V. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienie: 

Centrum Techniki Okrętowej S.A 

ul. Szczecińska 65  

80-392 Gdańsk 
 

VI. Możliwość współpracy z Zamawiającym 

W przypadku gdy Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozdziale III 
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niniejszego ogłoszenia oraz jest w stanie wykonać przedmiot zamówienia opisany w opisie przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do ogłoszenia), prosimy w terminie do dnia 17.07.2017 r. do godz. 12:00 

o poinformowaniu nas o tym na adres: piotr.nowogrodzki@ilot.edu.pl oraz 
anna.bartkowska@ilot.edu.pl wraz z załączeniem oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę 

warunków określonych w rozdziale III ogłoszenia oraz dokumentacji potwierdzającej możliwość 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub jej wyjaśnienie albo 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 terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji od 
żadnego innego Wykonawcy, Zamawiający udzieli zamówienia firmie wymienionej w rozdziale V 

niniejszego ogłoszenia. 
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