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 Warszawa, dnia 17.08.2017r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę urządzenia     
Plazmotron Atomflo™ 500 plasma systemu do wytwarzania i dyspensowania plazmy 

niskotemperaturowej oraz ręcznego dyspensera, do modyfikacji powierzchni, zwanego dalej 

urządzeniem wraz z  usługą szkolenia z obsługi urządzenia. 

 
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 służącego wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które 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:  

1. Urządzenia Plazmotron Atomflo™ 500 plasma system do wytwarzania i dyspensowania plazmy 

niskotemperaturowej wykorzystywanej do modyfikacji powierzchni materiałów litych i 
kompozytowych celem przygotowania do wykonania połączenia adhezyjnego (klejowego). 

Szczególnie istotne w przypadku słabo lub niezwilżalnych materiałów polimerowych i 
kompozytowych.  

2. Ręcznego dyspensera do modyfikacji powierzchni, zapewniającego stałą odległość od 

powierzchni modyfikowanej niezależnie od krzywizny kształtu obrabianego. Ręczny dyspenser 
musi zapewniać jednostajną i w pełni kontrolowaną dyspersję plazmy niskotemperaturowej 

na powierzchni obrabianej. 
3. Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w Instytucie Lotnictwa przez wyspecjalizowany 

personel oddelegowany przez Wykonawcę. 

 
III. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienie: 

 
SurFx Technologies, LCC 

2631 Manhattan Beach Blvd. 
Redondo Beach, CA 90278 

U.S.A. 

mailto:anna.bartkowska@ilot.edu.pl
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IV. Termin realizacji zamówienia: 

 

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. 
 

V. Możliwość współpracy z Zamawiającym 

 

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

prosimy w terminie do dnia 24.08.2017r. do godz. 12:00 o poinformowaniu nas o tym na adres: 

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. SurFx Technologies, LCC 2631 Manhattan Beach Blvd., Redondo Beach, CA 

90278, U.S.A. 

 


