
 
 

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ 

DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18 
 

    1/8 

Łódź, 29.03.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. ogłaszają postępowanie toczące się w trybie zapytania ofertowego, 

z zachowaniem „Zasady konkurencyjności” w ramach projektu  

pt. „Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A.  

w celu wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu badań nieniszczących”.  

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego: 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. 

Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje 

 

Zamawiający: 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. 

ul. Dubois 119, 93-465 Łódź 

e-mail: sekretariat@wzl1.mil.pl 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez: 

 umieszczenie zapytania ofertowego na stronie www: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://wzl1.mil.pl/ogloszenia 

 zebranie i ocenę ofert; 

 wybór Wykonawcy; 

 sporządzenie protokołu; 

 poinformowanie Wykonawców o wynikach zapytania poprzez zamieszczenie tej informacji 

na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego stacjonarnego defektoskopu 
do badań metodą magnetyczno-proszkową wraz z wyposażeniem. Defektoskop nazywany również ławą 
magnetyczną będzie wykorzystywany do wykrywania nieciągłości na badanych materiałach w ramach 
projektu pt. „Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. 
w celu wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu badań nieniszczących”. 

1.2. Kod CPV: 

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 

1.3. Opis zamówienia: 

Dostawa stacjonarnego defektoskopu do badań metodą magnetyczno-proszkową wraz z wyposażeniem.  

Defektoskop będzie wykorzystywany do prowadzenia badań nieniszczących małych części, takich jak np. 
śruby, tulejki, wsporniki o nieregularnych kształtach. Zautomatyzowany układ pozwoli na przyspieszenie 
przeprowadzania badań części seryjnych, a specjalne uchwyty pozwolą na badanie części 
o skomplikowanej konstrukcji. Defektoskop użytkowany będzie do wykrywanie wad powierzchniowych 
i podpowierzchniowych (do 3 mm) w materiałach ferromagnetycznych. 

  

mailto:sekretariat@wzl1.mil.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://wzl1.mil.pl/ogloszenia
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ 

DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18 
 

    2/8 

Opis przedmiotu zamówienia 

Lp. Stacjonarny defektoskop do badań magnetyczno-proszkowych – 1 komplet 

Minimalne wymagane dane techniczne, funkcjonalne oraz wyposażenie 

1.  

Ława magnetyczna do badań części o parametrach: 
- maksymalna długość badanego przedmiotu: 900 mm 
- maksymalna średnica badanego przedmiotu: 250 mm 
- maksymalna waga badanego przedmiotu: 50 kg 

2.  
Stacjonarna lampa UV-A zgodna z wymaganiami normy ASTM E 1444 zawieszona nad obszarem 
badania z możliwością zmiany położenia 

3.  
Dwie centryfugi o pojemności 100 ml każda z podziałką do 1 ml, wyskalowaną z dokładnością 
do 0,05 ml 

4.  
Funkcja szybkiej przerwy między impulsami z możliwością pomiaru szybkości odcięcia prądu 
w defektoskopie (łącznie z urządzeniem umożliwiającym sprawdzenie) 

5.  
Możliwość magnesowania prądem zmiennym AC 
w zakresie: 

Dolna granica - nie więcej niż: 100 A 

Górna granica - nie mniej niż: 2000 A 

6.  
Możliwość magnesowania prądem FWDC 
w zakresie: 

Dolna granica - nie więcej niż: 100 A 

Górna granica - nie mniej niż: 3000 A 

7.  Możliwość oddzielnej magnetyzacji podłużnej i poprzecznej  

8.  
Wyświetlacz wskazujący zadany prąd magnesowania oraz wyświetlacz wskazujący zmierzony prąd 
magnesowania 

9.  Pulpit obsługi 

10.  Potencjometr do regulacji natężenia prądu magnesowania lub równoważne rozwiązanie 

11.  
Możliwość ustawienia natrysku w trybie automatycznym lub ręcznym z możliwością stałego 
ustawienia dowolnego miejsca natrysku 

12.  Regulator czasowy automatycznego natrysku 

13.  Możliwość regulacji siły natrysku zawiesiny 

14.  
Możliwość regulacji czasu trwania pojedynczego impulsu w zakresie 0,5÷3s, dokładność 
czasomierza ±0,1s 

15.  Możliwość regulacji liczby impulsów w pojedynczym cyklu badania w zakresie 1÷5 

16.  Amperomierz pracujący z dokładnością do ±5% 
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17.  
Zbiornik środka badawczego (zawiesiny magnetycznej) z pompą, systemem nakładania cieczy, 
przewodami doprowadzającymi, zaworem i urządzeniem mieszającym 

18.  Cewka przesuwana automatycznie (jeżeli w konfiguracji urządzenia zastosowano cewkę) 

19.  Zmotoryzowana nastawa długości mocowania z możliwością zakleszczenia w dowolnym miejscu  

20.  Kontaktowanie pneumatyczne bądź równoważne (automatyczne) 

21.  Możliwość pracy w trybie ręcznym lub automatycznym 

22.  
Urządzenie zgodne z wymaganiami normy ASTM 1444 wraz z dokumentem potwierdzającym 
zgodność 

23.  Lampa światła białego o natężeniu min. 2000 lx w odległości 38 cm od źródła światła 

24.  
Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE (kopie certyfikatu lub deklaracji zgodności należy dostarczyć 
wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) 

25.  Instrukcja obsługi w języku polskim 

26.  
Kalibracja aparatury (w tym sprawdzenie amperomierzy) dokonywana minimum raz na pół roku 
w okresie gwarancji (zgodnie z normą ASTM E 1444) 

27.  

Dostawa, transport wewnętrzny na miejsce montażu, montaż urządzeń i wyposażenia, 
uruchomienie oraz przeprowadzenie niezbędnych testów działania w obecności upoważnionego 
pracownika Zamawiającego w zakresie oferty 

28.  

Okres gwarancyjny co najmniej 12 miesięcy  – wsparcie, pomoc techniczna i serwis w ramach 
gwarancji dla dostarczonego urządzenia oraz wyposażenia, zapewniające możliwość ciągłej 
zdolności do pracy urządzenia 

29.  Wydłużenie okresu gwarancyjnego o czas niesprawności urządzenia w okresie gwarancji. 

30.  

Pomoc techniczna w okresie gwarancyjnym w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. Forma 
kontaktowania: telefoniczna i mailowa. Czas rozpoczęcia naprawy nie dłuższy niż 7 dni od dnia 
zgłoszenia usterki. Czas usunięcia usterek maksymalnie 30 dni. 

31.  Oferta jest kompleksowa, a sprzęt oraz wyposażenie są fabrycznie nowe 

32.  Aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania gwarancji 

33.  Opieka dedykowanego konsultanta 

34.  Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz oprogramowania 

Wyposażenie i funkcje opcjonalne 

1.  
Miernik pola magnetycznego oparty na zjawisku Halla z sondą poprzeczną (aktywna powierzchnia 
sondy nie może być większa niż 5,1 mm na 5,1 mm) i sondą osiową (6 pkt.) 

2.  Miernik światła natężenia promieniowania UV i światła białego (4 pkt.)  
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Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. takie jakie zostały wskazane 

w dokumencie lub lepsze. 

Wymagane jest, aby urządzenie mogło być dostarczone, zamontowane i uruchomione w wyznaczonym 

przez Zamawiającego miejscu – Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej lub 

zweryfikowania możliwości i infrastruktury Zamawiającego przed złożeniem oferty. 

2. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie powinno być zrealizowane w okresie obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. Przewiduje się, aby zamówienie w pełnym zakresie zostało zrealizowane do 7 miesięcy 

od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają wszystkie następujące kryteria. 

 Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym – Załącznik nr 2. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. 

 Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości 

prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, 

nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 2. 

 Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe w zakresie wykonania podobnych zamówień 

tj. w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności (jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 2 lata), dostarczyli 3 defektoskopy, o parametrach jak 

wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub zbliżonych. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie 

przeprowadzona na podstawie złożonego wykazu dostarczonych urządzeń o podobnych 

parametrach w wyżej wymienionych terminach – Załącznik nr 4. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z zastosowaniem kryterium 

spełnia/nie spełnia, zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone 

w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z załączników lub dokumentów, załączenie ich 

w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty. Wyjątek stanowi przypadek wystąpienia powiązania kapitałowego lub 

osobowego między Oferentem a Zamawiającym, wtedy Oferent zostanie wykluczony z udziału 

w postępowaniu. 

4. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin złożenia oferty 

 Oferta musi zawierać:  

 Uzupełniony i podpisany: 

 „Formularz ofertowy” (Załącznikiem nr 1); 

 Oświadczenie o braku powiązań, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, 

Klauzulę RODO (Załącznik nr 2); 

 Wykaz wykonanych dostaw (Załącznik nr 4); 

 Zaparafowany na każdej stronie: 

 wzór Umowy (Załącznik nr 3). 

 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

 Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, dane kontaktowe, NIP, adres siedziby. 
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 Oferent przedstawi ofertę spełniającą wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu. 

 Oferent zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim cen 

zawierających wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą być 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i przedstawione w PLN jako ceny netto oraz brutto 

(uwzględniające podatek VAT). Cena musi uwzględniać koszt dostarczenia zamówienia pod adres 

zamawiającego tj. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. ul. Dubois 119, 93-465 Łódź. 

 Każdy z Oferentów może złożyć jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów 

w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Oferent zobowiązany jest do dołączenia i podpisania wszystkich załączników niniejszej oferty, brak 

któregokolwiek z załączników czy niewłaściwe ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty. 

 Załączniki do zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy muszą zawierać podpisy/parafki osób 

uprawnionych do reprezentacji Oferenta (zgodnie z dokumentem KRS lub zgodnie z udzielonym 

i załączonym pełnomocnictwem) oraz muszą być dostarczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem 

„Oferta defektoskop MT” w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie podanym w Bazie 

Konkurencyjności i na stronie internetowej Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.: 

https://wzl1.mil.pl/ 

 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16-04-1993 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 ze zm.) powinny być oznaczone napisem 

„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca 

powinien złożyć w „Formularzu Ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Oferent 

zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej 

tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich 

na wniosek uczestników postępowania. 

 Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie 

z Zamawiającym. 

5. Kryteria oceny oferty: 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów (1 pkt to 1 %). 

Kryterium nr I – Cena 

Waga kryterium – 70 punktów (70%): 

Ilość punktów wyliczana będzie na podstawie poniższego wzoru: 

(
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧 𝑛𝑖𝑒𝑜𝑑𝑟𝑧𝑢𝑐𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
∗ 100) ∗ 70% = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

Jeżeli zaoferowana cena, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w szczególności jeżeli cena będzie niższa o 30% od średniej 

arytmetycznej cen wszystkich ofert spełniających warunki udziału. 

Kryterium nr II - Gwarancja 

Waga kryterium - 20 punktów (20%) 

Ilość punktów wyliczana będzie na podstawie poniższego wzoru: 

(
𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 (𝑚𝑎𝑥 36 𝑚 − 𝑐𝑦)

36 𝑚 − 𝑐𝑦
∗ 100) ∗ 20% = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli Oferent przedstawi 

termin gwarancji równy 36 miesięcy Zamawiający przyzna Oferentowi maksymalną ilość punktów 

tj. 20 punktów. Jeżeli Oferent przedstawi okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy jego oferta będzie 

podlegać odrzuceniu. 

Kryterium nr III – Dodatkowe funkcje i wyposażenie 

Waga kryterium – maksymalnie 10 punktów (10%): 

za każdą dodatkową funkcję bądź wyposażenie Oferent otrzyma od 4 do 6 punktów. Informacje dotyczące 

dodatkowych funkcji i wyposażenia wyszczególnione są w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).  

Inne istotne warunki zamówienia: 

 koszt transportu po stronie Wykonawcy. 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który w ramach złożonej oferty uzyskał 

łącznie największą liczbę punktów. 

Uwagi:  

 W przypadku uzyskania przez Oferentów identycznej ilości punktów, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość dodatkowych negocjacji mających na celu wyłonienie najlepszej oferty; 

 Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza w zakresie ceny zamówienia, gdy cena przekroczy cenę założoną przez 

Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że istnieje możliwość prowadzenia negocjacji w celu 

obniżenia ceny podanej przez Wykonawcę. 

6. Opis zapisów dotyczących umowy 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z tytułu realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną 

odpowiedzialność finansową za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe 

do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w  sposób 

określony w Umowie. Płatności będą realizowane na podstawie wystawionego przez Wykonawcę 

rachunku/faktury VAT wraz z zestawieniem faktycznie poniesionych wydatków składających się na kwotę 

faktury. Dopuszcza się płatność zaliczkową wypłaconą na poczet niniejszego zamówienia. Sposób płatności 

uregulowano w zapisach Umowy. 
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Zapłata za fakturę/faktury będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

na rachunek bankowy zawarty w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz określonych i przywróconych do rejestru VAT. 

7. Informacje administracyjne 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej braki formalne lub nie 

zawierającej wszystkich informacji. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji najkorzystniejszej oferty. Jeżeli oferta 

ta nie przejdzie poprawnie procesu weryfikacji to weryfikacji będzie podlegała kolejna najlepsza 

oferta.  

 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy 

oceniani Wykonawcy otrzymali taką samą liczbę punktów oraz negocjacji szczegółowych warunków 

realizacji umowy z najlepszymi Oferentami. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania 

bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego 

tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego (Wykonawcy zrzekają się 

wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń). 

 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego 

zapytania ofertowego, w przypadku wprowadzenia zmian, skutkujących zmianą specyfiki 

zamówienia, w tym konieczności dostosowania przedmiotu oferty do nowych warunków, 

Zamawiający ma prawo wydłużyć wtedy termin składania ofert. O zmianach poinformuje Oferentów 

którzy zdążyli złożyć ofertę przed zmianami. Wówczas Oferent może złożyć nową ofertę dostosowaną 

do wprowadzonych zmian, a do oceny będzie brana pod uwagę ostatnia jego oferta. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości niezwłocznego odstąpienia 

od umowy  Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej 

umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, opóźnienia i nie 

realizowania przedmiotu umowy; 

 Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania ani 

do akceptacji oferty, bez względu na jej wartość cenową. 

 Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

 Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 Informacja o wyniku postępowania będzie umieszczona na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl; 

 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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8.  Kontakt z Oferentami 

Wszelkie zapytania dotyczące treści postępowania prosimy kierować przez portal Bazy 

Konkurencyjności oraz do pracowników uprawnionych do kontaktów z Oferentami: 

Małgorzata Milczarek Technolog ds. NDT tel.  42 681 55 60  wew. 187 

Paweł Nowak Specjalista ds. badań i rozwoju tel.  42 681 55 60  wew. 238 

Grzegorz Sudański Technolog ds. NDT tel.  42 681 55 60  wew. 187 

Rafał Sut Technolog ds. NDT tel.  42 681 55 60  wew. 187 

9. Spis załączników do zapytania (oferty): 

Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do Umowy) 

Załącznik nr 2  – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

   – Oświadczenie o braku powiązań 

– Klauzula informacyjna art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 3  – Umowa - projekt 

Załącznik nr 4  – Wykaz wykonanych zamówień / referencje 

 


