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 Warszawa, dnia 06.09.2017r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę 2 sztuk 
maszyny do badań zmęczeniowych do niskich obciążeń. 

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

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) 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: 
Joanna Niewczas - adres email: joanna.niewczas@ilot.edu.pl 

 

 
II. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  
2 sztuk maszyny wytrzymałościowej hydraulicznej z głowicą pomiarową o zakresie do 25 kN, systemem 

do osiowania całego układu maszyny, wykonywania badań zmęczeniowych z częstotliwością 60 Hz lub 
wyższą, sterownikiem realizującym program do badań nisko i wysoko cyklowych wraz z 

oprogramowaniem. 

 
III. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienie: 

 
ELHYS 

ul. Naukowa 45 

02- 463 Warszawa 
 

IV. Termin realizacji zamówienia: 
 

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 15 grudnia 2017r. 
 

V. Możliwość współpracy z Zamawiającym 
 

W przypadku gdy Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozdziałach II i IV, 
prosimy w terminie do dnia 14.09.2017r. do godz. 12:00 o poinformowaniu nas o tym na adres: 

joanna.niewczas@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań. 
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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. ELHYS, ul. Naukowa 45, 02- 463 Warszawa.  

 
 


