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Łomianki, 10.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zadań badawczych w ramach projektu
COMPRESS
nr 4/2017/COMP
1. Zamawiający:
Adaptronica Sp. z o.o
ul. Szpitalna 32
05-092 Łomianki k. Warszawy
tel.: +48 22 751 66 82
tel./fax: +48 22 751 66 83
email: biuro@adaptronica.pl
2. Zamówienie jest udzielane w ramach projektu „COMPRESS – Lekkie kompozytowe
struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością
sprężania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–20120
w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program „INNOLOTinnowacyjne lotnictwo”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15.
3. Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmować będzie realizację zadania badawczego opisanego poniżej,
służącego opracowaniu innowacyjnej, wydajnej i taniej technologii produkcji
kompozytowych elementów konstrukcyjnych dla samolotów lekkich i ultra-lekkich.
Zamawiający planuje zlecenie Podwykonawcy następujących prac :
Przygotowanie dokumentacji 3D podwozia samolotu ultralekkiego.

4. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
a) posiadający status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego,
instytutu PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą
badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której
mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B;
b) osoby fizyczne (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej);
c) którzy złożą oświadczenia o braku występowania powiązań kapitałowych lub
osobowych;
d) którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem i zasobami do wykonania zadania
badawczego.
5. Wykonawca będzie realizował zadania we współpracy i uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.
6. Kryteria oceny:
a) cena – 100 %.
Sposób dokonania oceny:
Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych
z wymogami zapytania, po uzgodnieniu szczegółowych warunków merytorycznych
realizacji zamówienia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku przedstawienia
takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch oferentów, Zamawiający powoła się na
dodatkowe parametry – liczbę usług wykonanych przez Oferenta w zakresie objętym
zapytaniem ofertowym, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Oferenci zostaną
wezwani do ponownego przedstawienia cen.
7. Oferta powinna:
 być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do
niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1;
 zawierać wymagane załączniki, tj. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i
osobowych (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 3);
 zawierać CV Oferenta lub wykaz prac (w przypadku jednostki naukowej);
 być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia;
 być sporządzona w języku polskim.
8. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) dane identyfikujące oferenta (nazwa jednostki, nazwa zakładu/katedry, adres),
b) datę przygotowania i termin ważności oferty,
c) opis planowanych prac wg przedmiotu zamówienia,

odniesienie do każdego z kryteriów oceny oferty,
cenę całkowitą netto i brutto,
dane osoby/osób kontaktowej/ych,
podpis (i pieczęć- jeśli dotyczy) osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
h) oświadczenia stanowiące załączniki do oferty.
d)
e)
f)
g)

9. Oferta może zostać złożona:
 drogą elektroniczną do dnia 18.03.2016 r., godz. 16 00, na adres
pkolak@adaptronica.pl;
 drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta 4/2017/COMP” na
adres: Adaptronica Sp. z o.o., ul. Szpitalna 32, 05-092 Łomianki (data wpłynięcia
oferty do biura);
 osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta 4/2017/COMP” na adres:
Adaptronica Sp. z o.o., ul. Szpitalna 32, 05-092 Łomianki (data wpłynięcia oferty
do biura).
10. Osobą do kontaktu jest pan Przemysław Kołakowski, tel. 22 751 66 82,
pkolak@adaptronica.pl.

