
   
 
Sprawa nr: 43/ZZ/AZLZ/2017 

1 

 Warszawa, dnia 16.08.2017r. 

 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

 

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę urządzenia 
do badań nieniszczących NDT. 

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.), dalej ustawa pzp, tj. przedmiotem 

zamówienia jest dostawa urządzenia do badań nieniszczących NDT, 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 pzp. 

 

I. Zamawiający 

 
Instytut Lotnictwa 

Al. Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 
 

Osoba kontaktowa: 

Anna Bartkowska - adres email: anna.bartkowska@ilot.edu.pl. 
 

II. Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do badań nieniszczących NDT o specyfikacji: 

 
1. Skaner Glider 36x36: 

a) GLIDER-36X36 2AXIS ENCODED SCANNER 

b) ACIX1519 BM PROBE HOLDER P14 
c) ACIX1520 BM PROBE HOLDER SPO-5629 

2. Skaner RollerFORM: 
a) ROLLERFORM-5L64-5M 

3. Głowica Phased Array wraz z klinem: 

a) 3.5L64-64X7-NW1-P-5-OM PROBE 
b) SNW1-0L-AQ25-WR PA WEDGE 

4. Głowice UT: 
a) V204-RM DELAY LINE TRANSDUCER 

b) V205-RM DELAY LINE TRANSDUCER 

c) DLH-1 STD DELAY P/STYRENE 1/4IN DIA 
5. OmniScan MX z modułem ECA wraz z BondMaster’em: 

a) OMNI-P-ECA4-32 BASE KIT 
b) OMNI-A-OBTC BM /ECA OMNISCAN KIT 

c) HSB-SPCP14 HAND SCANNER 
6. Oprogramowanie TomoView Inpection 

a) TV210-F ADVANCED INSPECTION 
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III. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienie: 

 
Olympus Polska Sp. z o.o. 

ul. Suwak 3 
02-676 Warszawa 

 
IV. Termin realizacji zamówienia: 

 

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia. 
 

 

V. Możliwość współpracy z Zamawiającym 

 

W przypadku gdy Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozdziałach II i IV, 

prosimy w terminie do dnia 23.08.2017r. do godz. 12:00 poinformowaniu nas o tym na adres e-mail: 
anna.bartkowska@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań. 

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 III 
niniejszego ogłoszenia, tj. Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa. 

 

 


