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Warszawa, 8 września 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,  

o zamiarze udzielenia zamówienia na: dostawę układu do pomiaru wielkości kropel.  

Przedmiotem zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub 
rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub 

pokrycia 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 

 

II. Przedmiot Zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu do pomiaru wielkości kropel  o nie gorszych 

parametrach niż określone w wymaganiach technicznych stanowiących załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. Przez dostawę należy rozumieć:  

1) dostawę układu,  

2) montaż dostarczonych komponentów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, 

3) przeprowadzenie testów potwierdzających funkcjonalność układu, 

4) przeprowadzenie instruktarzu dedykowanego pracownikom Zamawiającego w ustalonym 
przez strony terminie dla grupy nie większej niż 6 osób; 

5) przygotowanie i dostarczenie prezentacji multimedialnej opisującej w języku polskim i 

angielskim zaoferowane rozwiązania i potwierdzającej spełnianie wymagań Zamawiającego, 

6) przygotowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej układu oraz innej dokumentacji 

potrzebnej do poprawnej konserwacji oraz eksploatacji układu w języku polskim i angielskim.  

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 18 tygodni, przy czym: 16 
tygodni - dostawa przedmiotu zamówienia oraz 2 tygodnie - instalacja dostarczonych komponentów, 
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sprawdzenie funkcjonalności układu oraz przeprowadzenie instruktarzu dedykowanego pracownikom 
Zamawiającego.  

 

IV. Okres gwarancji 
 

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 
 

V. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia: 

 

ENVIBRA  

ul. Koperkowa 35a/2  

62-064 Plewiska 

 
VI. Możliwość współpracy z Zamawiającym 

W przypadku gdy inny Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający 
minimalne wymagania Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu o zamiarze udzielenia 

zamówienia, prosimy w terminie do dnia 28 września br. do godziny 12:00 przesłać informację o 
tym na adres e-mail: joanna.niewczas@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej 

spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego. 

W przypadku gdy załączona dokumentacja nie pozwoli 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, że 
Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania minimalne, 

Zamawiający zawrze umowę z: ENVIBRA, ul. Koperkowa 35a/2, 62-064 Plewiska. 
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