
 

Warszawa, dnia 1 grudnia 2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 1/12/NPK/2017 

ZAMAWIAJĄCY: 

Uczelnia Techniczno-Handlowa  
im. Heleny Chodkowskiej 
ul. Jagiellońska 82 F 
03-301 Warszawa 
NIP: 522-22-43-421 

I. WPROWADZENIE 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej na podstawie umowy z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju realizuje projekt „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu 
kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany w dalszej części „Projektem”). 

Dostawy oraz usługi towarzyszące  wynikające z wykonywania umowy będącej przedmiotem zapytania 
ofertowego współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (z późn. zm.). 

2. Zamówienie realizowane jest w trybie zasady konkurencyjności, uregulowanej szczegółowo 
w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 
z dnia 19.07.2017 r., których stosowanie wynika z zawartej umowy o dofinansowanie Projektu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu 
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z 
wyjaśnieniami publikowana będzie na stronie www. bazakonkurencyjnosci.gov.pl w części dotyczącej 
przedmiotowego zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia oraz do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyn. Zamawiający 
nie pprzewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

  



 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV: 

Kod główny 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne  

Kody dodatkowe: 

38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 

38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania 

 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny  

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Laboratorium Nowoczesnych Środków 
Transportu, które zostanie  zlokalizowane w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie 
przy ul. Jagiellońskiej 82F w niżej wymienione urządzenia: 
 
I. Stanowisko do badania systemu sterowania silnikiem Diesla typu Common Rail – 

1 szt. 

Opis ogólny: 
Stanowisko przeznaczone ma być do prezentowania działania elementów elektronicznych, 
mechanicznych i hydraulicznych wchodzących w skład systemu sterowania i zasilania paliwem 
współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym  typu CR/EDC. 
 
W jego skład mają wchodzić dwa podstawowe moduły: 
 
a) „Zespół sterowania pompą i wtryskiwaczami systemu Common Rail”,  
ma służyć do demonstrowania działania oraz badania parametrów elektrycznych i hydraulicznych 
pompy wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczy. Moduł ten może pracować autonomicznie lub 
współpracować z modułem „Zespół sterowania silnikiem ZS typu Common Rail”. 
 
b) „Zespół sterowania silnikiem ZS typu Common Rail”,  
wyposażony ma być w mikroprocesorowy sterownik, służący do demonstrowania układu sterowania 
pompą wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczami oraz pomiaru jego parametrów.  

 

II. Stanowisko do badania zintegrowanego systemu typu Motronic (badania wtrysków 

paliwa silników z zapłonem iskrowym) – 1 szt. 

Opis ogólny: 

Stanowisko przeznaczone ma być do demonstracji funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika 

w zakresie kąta wyprzedzenia zapłonu, oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości 

obrotowej, obciążenia i innych parametrów. 



 
III. Stanowiska (zestawy)  panelowe służące: 

a) badaniu aktoryki pojazdu  (1 szt.) 

Opis ogólny: 

 Zestaw panelowy umożliwiać ma naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów 

mechanizmów wykonawczych pojazdowych systemów elektronicznego sterowania. Modułowość 

zestawu panelowego ma umożliwiać potokowe wykonywanie ćwiczeń na wielu stanowiskach w 

ramach jednego zagadnienia, np. badanie charakterystyk, parametrów danego typu aktoryki, lub 

wykorzystanie podzespołów zestawu poza stelażem stanowiska.  

b) badaniu sensoryki systemów pojazdów (1 szt.)  

Opis ogólny: 

Zestaw panelowy do badania sensoryki systemów pojazdowych, umożliwiać ma naukę 

umiejętności łączenia, weryfikacji i ocenę parametrów czujników stosowanych w pojazdowych 

systemach elektronicznego sterowania. Modułowość zestawu panelowego ma umożliwiać 

potokowe wykonywanie ćwiczeń na wielu stanowiskach w ramach jednego zagadnienia, np. 

badanie charakterystyk, parametrów danego typu czujnika, lub ich zespołów, a także 

wykorzystanie modułów zestawu poza stelażem stanowiska. 

c) badaniu  elektroniki i elektrotechniki pojazdowej (1 szt.) 

Opis ogólny: 

Zestaw ma umożliwić naukę łączenia i pomiaru podstawowych obwodów prądu stałego  

i zmiennego, ocenę parametrów podzespołów elektronicznych takich jak; rezystancje, 

pojemności, indukcyjności, półprzewodników, optoelektroniki, oraz podstawowych układów 

elektroniki analogowej i cyfrowej. 

Szczegółowy opis poszczególnych urządzeń oraz wymogów związanych z wyposażeniem 

dodatkowym stanowisk znajduje się w Szczegółowym opisie zamówienia  stanowiącym 

Załącznik nr 3. 

3. Dookreślenie przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje:  

 dostawę sprzętu,  

 przygotowanie instrukcji do ćwiczeń w formie wydruku oraz w formie elektronicznej 

(np. w postaci płyty CD)  z propozycjami ćwiczeń na każdym z zestawów; 

 montaż, instalację, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania w miejscu użykowania 

sprzętu (miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Warszawie); 

 instruktaż - szkolenie wykładowców z obsługi (w tym praktycznego wykorzystania urządzeń 

dla celów dydaktycznych, użytkowania i konserwacji zakupionego sprzętu dydaktycznego.  

 

4. Gwarancja 

Wymagany min. okres gwarancji 24 miesiące. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów 

oceny ofert.  Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie obowiązywania gwarancji  

i zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji 

danego sprzętu w okresie objętym gwarancją. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i 



 
konstrukcyjne, a także niespełnianie funkcji użytkowych sprzętu, deklarowanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni wymianę uszkodzonych części oraz naprawę w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania sprzętu. Naprawa sprzętu będzie się odbywała w miejscu użytkowania sprzętu. 

W uzasadnionych przypadkach naprawa może odbyć się w serwisie Wykonawcy, przy czym 

Wykonawca zobowiązuje się przetransportować uszkodzony sprzęt do serwisu, a po jego naprawie – 

z serwisu do miejsca użytkowania. Koszt i ryzyko transportu sprzętu do i z naprawy ponosi 

Wykonawca. 

 

5. Podział przedmiotu zamówienia 
Zamówienie zostało podzielone na 2 części dostawy tworzące jedno postępowanie i przedmiot 
zamówienia, co oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na poszczególne 
części zamówienia wymienione poniżej. 
Dla potrzeb organizacyjnych niniejszego postępowania określa się, że: 

a) Dostawa stanowiska do badania systemu sterowania silnikiem Diesla typu Common 
Rail ( 1 szt.) oraz stanowiska do badania zintegrowanego systemu typu Motronic  
(1 szt. ) stanowi część I zamówienia. Część I finansowana będzie w całości ze środków 
projektu i dofinansowana będzie w ponad 70 proc. ze środków publicznych. 

b) dostawa zestawów panelowych służących badaniu aktoryki (1 szt.), sensoryki (1 szt.) oraz 
elektryki i elektrotechniki samochodowej (1 szt.)  stanowi część II zamówienia. 
Część II finansowana będzie ze środków z własnych Uczelni. W przypadku zgodny Instytucji 
Pośredniczącej może być częściowo finansowana (w ramach projektu) ze środków 
publicznych.  

 

Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz 

obejmujących jedynie wybrane przez Wykonawców (poszczególne) urządzenia, narzędzia lub inne 

wyroby i artykuły będące jedynie elementami poszczególnych części zamówienia, łącznie określonych 

jako przedmiot zamówienia. 

6. Szczegółowy zakres zamówienia: 

Maksymalny termin wykonywania zamówienia-dostawy: nie dłużej niż do 16.02.2018 r.  Zamawiający 

dopuszcza dostarczenie zamówionych urządzeń-zestawów panelowych etapami. Wymagania 

odnośnie przedmiotu zamówienia: 

1) zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę: 

a) urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy 

stanowiącej przedmiot zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria muszą spełniać wymagania 

norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich,  

b) urządzenia muszą być kompletne i wyposażone we wszystkie elementy / akcesoria 

(przyłącza, akumulatory, kable, itp.) niezbędne do ich uruchomienia i prawidłowej pracy u 

Zamawiającego, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów;  

2) dostarczone urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy 

stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być:  

a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania 

Zamawiającego,  

b) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania, niedotknięte 

żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,  

c) zapakowane w oryginalne opakowania ich producentów i zaopatrzone w etykiety jednoznacznie 

identyfikujące dany produkt i producenta.  



 
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę urządzeń, narzędzi, 

w tym ich akcesoriów oraz innych wyrobów lub artykułów stanowiących przedmiot zamówienia, 

będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi. 

4) Wszystkie zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i narzędzia będące 

elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, które tego wymagają, muszą posiadać 

np.  instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty 

bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi 

normami oraz inne dokumenty wymagane przy tego typu urządzeniach i narzędziach. 

5)  Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 muszą być:  

a) dostarczone wraz ze sprzętem którego dotyczą,  

b) sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej / 

drukowanej lub na nośniku CD/DVD, za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w 

formie papierowej / drukowanej. 

6)  Bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

przedmiotu (poszczególnych części zamówienia) bez zastrzeżeń. Wykonawca będzie 

zobowiązany:  

a) udzielić Zamawiającemu na zaoferowane urządzenia, narzędzia oraz inne wyroby i artykuły 

będące elementami części zamówienia stanowiącej Pakiet, rękojmi i gwarancji jakości na okres nie 

krótszy niż 24 msc., liczonej od momentu odbioru całości zamówienia (podpisania końcowego 

protokołu odbioru bez uwag); 

 b) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym 

wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie 

lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy. 

7) Do każdego zestawu panelowego określonego załączona ma być instrukcja do ćwiczeń w formie 

wydruku oraz w formie elektronicznej (np. w postaci płyty CD) , dająca propozycje ćwiczeń 

na każdym z zestawów. 

8) Dodatkowo, w terminach uzgodnionych z Zamawiających, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia dwudniowego instruktażu (szkolenia) w zakresie użytkowania, obsługi (w tym 

praktycznego wykorzystania dla celów dydaktycznych) i konserwacji każdej z dostarczonych 

pomocy dydaktycznych.  Pierwsze ze szkoleń ma odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

podpisania końcowego protokołu odbioru, natomiast ostatnie ze szkoleń powinno odbyć się w 

przeciągu kolejnych 12 miesięcy. Szkolenie prowadzone może być: 

a. w dostarczonym laboratorium w miejscu jego użytkowania, 

lub 

b. w miejscu wskazanym przez Wykonawcę  pod następującymi warunkami:  

i. możliwość pracy na sprzęcie analogicznym do dostarczonego, 

ii. zapewnienie bądź pokrycie przez Wykonawcę na własny koszt noclegu, dojazdu 

i wyżywienia wykładowców uczestniczących w szkoleniu – 2 osoby (przejazd 

komunikacją publiczną, nocleg ze śniadaniem w hotelu o standardzie *** 

w pokojach jednoosobowych, obiad i kolacja). 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którzy spełnią poniższe warunki::  

 zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi  



 
w niniejszym dokumencie; 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego, Wykonawca przedkłada opis oferowanego sprzętu pozwalający stwierdzić 
zgodność z opisem przedmiotu zamówienia – odpowiednio wypełniony i podpisany (w części 
przeznaczonej dla Wykonawcy) Załącznik nr 3 do Zapytania. 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten wymóg, Wykonawca składa oświadczenie 
znajdujące się w Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował: co najmniej 
dwie dostawy stanowisk dydaktycznych badania maszyn i pojazdów, za kwotę nie mniejszą niż  
50 000,00 zł brutto każda, przy czym dostawa musi zawierać co najmniej jeden z poniższych 
elementów:  

a) stanowisko dydaktyczne (badawcze) układy zapłonowe pojazdu  
b) stanowisko dydaktyczne(badawcze) do badania elektroniki i elektrotechniki pojazdowej. 

 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wymaga  przekazania wraz z ofertą wykazu dostaw wykonanych  w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wzór wykazu dostaw stanowi 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

Po zakończeniu oceny kryteriów merytorycznych a przed ogłoszeniem wyników postępowania, 

Wykonawca, którego oferta została merytorycznie najwyżej oceniona, może zostać zobowiązany 

do  przekazania w określonym terminie dokumentów (dowodów) potwierdzających fakt 

wykonania dostaw, które stanowią o doświadczeniu Wykonawcy. Mogą być nimi: referencje, 

protokoły odbioru bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku 

nieprzedstawienia wymaganych dokumentów bądź w przypadku gdy treść dostarczonych 

dokumentów nie pozwala na dowiedzenie minimalnego wymaganego doświadczenia 

Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jako nie spełniającej 

kryterium dostępu- posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 

 

 nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez które rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w 
szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  



 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
Zamawiający żąda złożenia Oświadczenia zgodnego ze wzorem znajdującym się w Załączniku 
nr  4. 

W przypadku złożenia oferty  przez podmiot lub osobę powiązaną kapitałowo lub osobowo, 
ofertę taką wyklucza się z dalszego postępowania. 

Dopuszcza się składanie ofert przez konsorcja. 

2. Kryteria oceny ofert 
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 

Lp. Wyszczególnienie Waga 

1)  Cena (w kwocie brutto) za realizację całego przedmiotu zamówienia  80 pkt 

2)  Okres gwarancji  20 pkt 

 Razem (1+2) 100 pkt 

 

3. Zamawiający zastosuje następujące kryteria:  

1) Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT bądź inne należności publiczne 
i obejmować realizację całego przedmiotu zamówienia tj. dostawę sprzętu dydaktycznego 
o którym jest mowa w części III pkt 3 i 4, transport, montaż, instalację, uruchomienie 
i instruktaż, oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego a także zapewnienie gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia  wynagrodzenia, chociażby w trakcie zawarcia umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu pracy.  

Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, 
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.  
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę wydłużającą okres gwarancji określone minimum, tj. 
ponad 24 miesiące.(kryterium 2), koszty te powinny zostać skalkulowane w cenie za realizację 
przedmiotu zamówienia.  
 

2) Okres gwarancji. Dodatkowe punkty zostaną przyznane w przypadku objęcia wszystkich 
urządzeń stanowiących przedmiot dostawy gwarancją dłuższą niż 24 miesiące. 

Okres gwarancji wyrażony jest w pełnych miesiącach (liczonych od dnia odbioru całości 
zamówienia bez zastrzeżeń.  

4. Sposób wyliczenia punktacji dla złożonej oferty:  

1) Cena w kwocie brutto (z VAT) za realizację całego przedmiotu zamówienia.  

Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:  

                 Najniższa cena oferty  

Liczba punktów = -------------------------------- x 80 

                   Cena badanej oferty  

Maksymalna liczba punków: 80  

  



 
2) Okres gwarancji 

Punkty przyznawane będą następująco:  

0 pkt. – objęcie gwarancją wszystkich urządzeń (stanowisk) stanowiących przedmiot  zamówienia 
przez wymagany okres 24 miesięcy (liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru całości 
dostawy.  

10 pkt. – objęcie gwarancją wszystkich urządzeń (stanowisk)  stanowiących przedmiot 
zamówienia przez okres 36 miesięcy (liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru całości 
dostawy. 

20 pkt. - objęcie gwarancją wszystkich urządzeń (stanowisk)  stanowiących przedmiot zamówienia 
przez okres 48 miesięcy (liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru całości dostawy ). 

Maksymalna liczba punków: 20.  

5. Sposób oceny oferty 

Oceny ofert w punktach 1-2 dokonają osoby odpowiedzialne po stronie Zamawiającego 
za przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy. Oferta, która uzyska największą 
liczbę punktów (suma punktów uzyskanych za kryteria 1+2) zostanie uznana przez Zamawiającego za 
ofertę najkorzystniejszą.  
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień, 
dokumentów, oświadczeń i innych informacji dotyczących złożonej oferty – niezłożenie ich 
w wyznaczonym terminie może spowodować wykluczenie, odrzucenie oferty z dalszego postępowania 
lub nieprzyznanie punktów za kryteria, których wyjaśnienia miały dotyczyć. 

 
 

V. PRZYGOTOWANIE I WYBÓR OFERTY 

1. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny 
Chodkowskiej ul. Jagiellońska 82f, 03-301 Warszawa, bądź złożyć w zaklejonej kopercie osobiście 
w siedzibie Zamawiającego (Rektorat – I piętro) w terminie do 12 grudnia 2017 do godz. 15:00 
(liczy się data wpływu).  

2. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na dostawę wyposażenia Laboratorium Nowoczesnych 
Środków Transportu – nie otwierać przed 12 grudnia 2017”. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę 
zostanie wykluczony z postępowania. 

4. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz 
z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając  pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu i do  zawarcia umowy. Dopuszcza się, aby podmioty 
wspólnie ubiegające się o zamówienie łącznie udokumentowały, że posiadają niezbędną wiedzę 
i doświadczenie. 

7. Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie to musi być podpisana w taki sposób 
by zobowiązywała wszystkich biorących udział w postępowaniu. 

8. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 6 przed zawarciem umowy 
Zamawiający wymaga przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych wykonawców wraz z 
podaniem zakresu prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich. 

9. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik pozostałych. 

  



 
10. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony i podpisany Formularz oferty wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1) .  W ofercie 
należy podać pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer 
NIP, cenę brutto, która musi być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować wszystkie 
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  

b) wypełniony i podpisany Wykaz dostaw sprzętu dydaktycznego (załącznik nr 2)  
c) wypełniony i podpisany Szczegółowy Opis Zamówienia (załącznik nr 3) 

d) podpisane i wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 4), 

11. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i zaparafowane przez osobę podpisująca ofertę. 
12. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną. 
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty. 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2017 o godzinie 15:30. 

 
VII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty 
1. Informacja o wyniku postępowania upubliczniona zostanie na stronie 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl , w ciągu 5 dni po zakończeniu postępowania (zawarciu umowy). 
W informacji o wyniku postępowania  zawarta zostanie nazwa  wybranego Wykonawcy. Na wniosek 
wykonawcy, który złożył ofertę, udostępniony zostanie  wnioskodawcy protokół postępowania o 
udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.   
W ciągu kolejnych 21 dni przewiduje się zawrzeć umowę z Wykonawcą. Terminy te mogą ulec 
przesunięciu. 

2. Jeśli podmiot, który został wybrany uchyla się od zwarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych.   
 

 
VIII.    Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 

przyczyny. 
2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 

obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
3. Przed upływem składnia ofert Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 

Wykonawca może wycofać przed upływem terminu swoją ofertę poprzez pisemne powiadomienie 
Zamawiającego. 

4. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania 
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl z podaniem daty upublicznienia zmienianego zapytania 
ofertowego a także opisu dokonanych zmian. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść składanych 
w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

5. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za przygotowanie  
i przeprowadzenie procedury wyboru jest Rafał Uhl, tel. + 48 22 262 88 50, 
mail: projekty@uth.edu.pl . 

6. Osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji wiążących są: dr Iwona Przychocka, 
prof. UTH - Rektor Uczelni, Anna Salmonowicz - Kanclerz oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof 
Półtorak  - Prorektor ds. studiów technicznych, Dziekan Wydziału Inżynieryjnego. 

7. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest 
na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl . 

8. Nie przewiduje się żadnych środków odwoławczych od podjętych  rozstrzygnięć. 
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że: 

a) Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego. 
b) Oferta jest niekompletna np. brakuje jednego z wymaganych załączników. 
c) Wykonawca nie złoży w określonym terminie oświadczeń, wyjaśnień  lub innych dokumentów 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
mailto:projekty@uth.edu.pl
http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl/


 
wymaganych przez  Zamawiającego 

10. Podmiot składający ofertę jest nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się z upływem terminu składania ofert. 

11. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek może przedłużyć termin związania ofertą. 
 

VIII. Zmiany w umowie  
 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, o ile: 

a.  nie będą prowadziły one do zmiany charakteru umowy; 

b. zgodę wyrażą na nie obie strony umowy;  

c. konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.   

 

IX. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający może na podstawie umowy zlecić realizację dostaw dodatkowych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym w okresie trwania projektu, jednak nie później niż w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego, o ile staną się one niezbędne i zostaną spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla Zamawiającego; 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie. 

X. Zamówienia dodatkowe 

Zamawiający może zlecić realizację dodatkowych dostaw i usług od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem o ile staną się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w  szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b). zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie.  

 

 

 
 

Załącznik do zapytania ofertowego: 
Załącznik nr 1: Formularz oferty  
Załącznik nr 2: Wykaz dostaw sprzętu dydaktycznego   
Załącznik nr 3: Szczegółowy Opis Zamówienia  
Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 


