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WSZELKIE PISMA ORAZ ZAPYTANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NALEŻY ADRESOWAĆ NA: 

Zakład Produkcyjno-Usługowy Mirosław Pogoda 

Ul. Wojska Polskiego 3 

39-300 Mielec 

lub na adres e-mail: biuro@pogoda.mielec.pl  

Temat: Zamówienie publiczne na Zakup aparatury pomiarowej 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN DOSTAWY 

1.1. Nazwy i kody CPV: 
 

Do opisu przedmiotu zamówienia publicznego zastosowano następujące nazwy i kody określone we 

Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. 

Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, 

str. 3): 

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania 

38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup aparatury pomiarowej, w tym stanowiska do 

pomiaru geometrii narzędzi, maszyny pomiarowej, twardościomierza, zestawu średnicówek, 

granitowej płyty wzorcowej, wysokościomierza, oscyloskopu, zestawu mikrometrów, zestawu 

suwmiarek oraz zestawu płytek wzorcowych.  Zamówienie dzielone jest na części, tak jak poniżej: 

Część 1) Zakup stanowiska do pomiaru geometrii narzędzi 

Część 2) Zakup maszyny pomiarowej 

Część 3) Zakup twardościomierza 

Część 4) Zakup zestawu średnicówek 

Część 5) Zakup granitowej płyty wzorcowej 

Część 6) Zakup wysokościomierza 

Część 7) Zakup oscyloskopu 
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Część 8) Zakup zestawu mikrometrów 

Część 9) Zakup zestawu suwmiarek 

Część 10) Zakup zestawu płytek wzorcowych 

 

1.2.1 Część 1. Zakup stanowiska do pomiaru geometrii narzędzi 

 

Przedmiotem części zamówienia jest zakup stanowiska do pomiaru geometrii narzędzi o 

następujących parametrach technicznych: 

Parametry obligatoryjne: (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty na 

daną część zamówienia) 

• Minimalna dokładność pomiarów liniowych +/- 0,005 mm 

• Minimalna dokładność pomiarów kątowych +/- 20’’ 

• Stanowisko musi być nowe 

• Zakres pomiarowy: minimum 350 mm dla długości, minimum 150 mm dla promienia i 

minimum 320 mm dla średnicy 

• Możliwość automatycznego lokalizowania krawędzi skrawającej 

• Regulowane światło do kontroli narzędzi 

• Możliwość wyznaczania maksymalnego zarysu na obwodzie narzędzia 

• Możliwość automatycznej kontroli punktu zerowego 

• Możliwość pomiaru bicia promieniowego i osiowego narzędzia na ostrzach 

Parametry opcjonalne: 

• Możliwość obsługiwania przemieszczania prowadnic jednocześnie za pomocą jednego 

klawisza sterującego przepływem sprężonego powietrza w osiach X i Z 

• Kamera z minimum 20-krotnym powiększeniem 

• Dotykowy panel sterujący 

• Możliwość blokady obrotu wrzeciona w dowolnym położeniu kątowym 

• Możliwością regulacji wysokości i poziomu urządzenia 

• Konstrukcja ze stopu aluminium 

• Możliwość jednoczesnego pomiaru 5 parametrów 

• Drukarka termiczna do drukowania etykiet 

• Możliwość automatycznego rozpoznawania kształtu ostrza mierzonego narzędzia 

• Biblioteka posiadająca minimum 100 rodzajów kształtów ostrzy 

• Program do wyznaczania kąta dla nadwymiarowych kątów 

• Program do wyznaczania kąta dla nadwymiarowych promieni 

• Obiektyw z autokalibracją 
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Sposób przyznawania punktacji w części 1: 

Kryterium nr 1: Cena 

Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona wg wzoru: 

Pc = (Cn/Co) x 80 pkt 

gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Cn – najniższa oferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, 

Co – cena podana przez danego oferenta 

80 pkt – waga kryterium. 

Kryterium nr 2: Parametry opcjonalne 

Liczba punktów w kryterium będzie obliczona wg poniższej punktacji: 

- Spełnienie od 0 do 3 parametrów opcjonalnych – 0 pkt 

- Spełnienie od 4 do 6 parametrów opcjonalnych – 5 pkt 

- Spełnienie od 7 do 8 parametrów opcjonalnych – 10 pkt 

- Spełnienie od 9 do 10 parametrów opcjonalnych – 12 pkt 

- Spełnienie od 11 do 12 parametrów opcjonalnych – 15 pkt 

- Spełnienie wszystkich parametrów opcjonalnych – 20 pkt 

 

1.2.2 Część 2. Zakup maszyny pomiarowej 

 

Przedmiotem części zamówienia jest zakup maszyny pomiarowej o następujących parametrach 

technicznych: 

Parametry obligatoryjne: (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty na 

daną część zamówienia) 

• Praca w systemie 5-osiowym 

• Minimalny zakres pomiarowy X-700 mm, Y-650 mm, Z-500 mm 

• Minimalna dokładność 4,0 +L/250 μm wg ISO 4,0 + 4L/1000 μm (L-długość mm) 

• Obrotowa głowica pomiarowa indeksowana co maksimum 7,5° 

• Minimalna rozdzielczość skali: 0.0005 mm 

• Maksymalne obciążenie maszyny: 12 kN (1200 kg) tj. masa maszyny bez detalu mierzonego 

• Łożyskowanie powietrzne we wszystkich osiach 

• Kompletny pakiet oprogramowania 
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• Wysokowydajny wieloosiowy kontroler pomiarowy zapewniający odpowiednią 
produktywność poprzez wykorzystanie algorytmów kontroli ruchów złożonych oraz 
technologii skanowania 

• Maszyna powinna umożliwiać jej zaprogramowanie wykorzystując modele CAD 3D oraz 
szybkie raportowanie wyników pomiaru wykorzystujące również model CAD 

• Oś Z wykonana z ceramiki 

• Możliwość pomiaru detalu o ciężarze do minimum 650 kg 

• Monitor dotykowy 

• Urządzenie musi być nowe 
 
Parametry opcjonalne: 
 

• Możliwość odbicia programu, funkcja lustro dla detali prawy lewy 

• Operacje na modelach CAD takie jak zarządzanie warstwami, skalowanie, odbicie, 
przesunięcie i rotacja układu współrzędnych, zmiana kierunku powierzchni ) 

• Graficzna reprezentacja pomiaru 2D w postaci przypominającej rysunek techniczny 

• Wsparcie dla CAD import i export STEP 

• Możliwość automatycznego wyszukiwania otworu w pozycji nominalnej 

• Możliwość pomiaru elementów typu: punkt, punkt krawędziowy, linia, płaszczyzna, okrąg, 
łuk, sfera, walec, stożek, sześciokąt, slot (fasolka), torus, krzywa, powierzchnia 

• Możliwość generowanie przekrojów modelu CAD  

• Zakres pomiarowy minimum X-1000 mm, Y-650 mm, Z-620 mm 

• Rozdzielczość skali minimum 0.0001 mm 

Sposób przyznawania punktacji w części 2: 

Kryterium nr 1: Cena 

Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona wg wzoru: 

Pc = (Cn/Co) x 70 pkt 

gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Cn – najniższa oferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, 

Co – cena podana przez danego oferenta 

70 pkt – waga kryterium. 

Kryterium nr 2: Parametry opcjonalne 

Liczba punktów w kryterium będzie obliczona wg poniższej punktacji: 

- Spełnienie od 0 do 3 parametrów opcjonalnych – 0 pkt 

- Spełnienie od 4 do 6 parametrów opcjonalnych – 5 pkt 

- Spełnienie od 7 do 8 parametrów opcjonalnych – 10 pkt 

- Spełnienie wszystkich parametrów opcjonalnych – 15 pkt 

Kryterium nr 3: Czas reakcji serwisu 
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Liczba punktów w kryterium Czas reakcji serwisu będzie obliczona wg wzoru: 

Sc = (Sn/So) x 15 pkt 

gdzie: 

Sc – liczba punktów w kryterium Czas reakcji serwisu (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Sn – najkrótszy czas reakcji serwisu wśród wszystkich złożonych ofert, 

So – czas reakcji serwisu podany przez danego oferenta 

15 pkt – waga kryterium. 

 

1.2.3 Część 3. Zakup twardościomierza 

 

Przedmiotem części zamówienia jest zakup twardościomierza o następujących parametrach 
technicznych: 

Parametry obligatoryjne: (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty na 
daną część zamówienia) 

• Urządzenie dostosowane do pomiaru elementów stalowych ulepszanych cieplnie, 
nawęglanych i hartowanych oraz stopów aluminium 

• Proces pomiaru w możliwie dużym stopniu zautomatyzowany 

• Interfejs umożliwiający podłączenie komputera i drukarki 

• Automatyczna konwersja twardości ze skali HRC na inne skale (HRB, HB, HV) 

• Maksymalny błąd pomiaru dla HRC: +/- 1,5 HRC (wg normy) 

• Stabilna i solidna budowa 

• Obciążenia: wstępne minimum 10 kG, całkowite maksimum 60, 100 i 150 kG 

• Przestrzeń robocza: minimum 210 x 165 mm 

• Szybki pomiar umożliwiający wykonanie pomiaru w czasie nie dłuższym niż 10 sekund 

• Urządzenie musi być nowe 

Parametry opcjonalne: 

• Twardościomierz wodoodporny i pyłoochronny 

• Możliwość automatycznego wyłączenia zasilania 

• Pamięć minimum 1000 wyników 

• Tryby pomiarów: uśredniony i statystyczny 

• Możliwość wykonania pomiaru w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy 

• Wyjście danych – port USB 

• Wbudowany akumulator 

• Zakres pomiarowy umożliwiający wykonanie pomiaru dla skali HV – do maksymalnej wartości 
pomiarowej minimum 900 HV 

• Zakres pomiarowy umożliwiający wykonanie pomiaru dla skali HB – do maksymalnej wartości 
pomiarowej minimum 600 HB 

• Zakres pomiarowy umożliwiający wykonanie pomiaru - dla skali HRC – do maksymalnej 
wartości pomiarowej minimum 70 HRC 
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• Możliwość pomiaru rowków, ślepych otworów, powierzchni łukowych i stożkowych oraz 
cienkich ścianek 

• Możliwość wykonywania pomiaru z każdego kierunku 

• Możliwość pomiaru powierzchni po obróbce cieplno-chemicznej i pokrywanych dla warstwy 
od 0,1 mm 

• Możliwość pomiaru na niewielkich powierzchniach – od średnicy 1 mm lub mniej 

• Możliwość badania metodą ultradźwiękowej impedancji kontaktowej 

• Wyświetlacz cyfrowy i pamięć wewnętrzna na karcie SD 

Sposób przyznawania punktacji w części 3: 

Kryterium nr 1: Cena 

Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona wg wzoru: 

Pc = (Cn/Co) x 60 pkt 

gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Cn – najniższa oferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, 

Co – cena podana przez danego oferenta 

60 pkt – waga kryterium. 

Kryterium nr 2: Czas reakcji serwisu 

Liczba punktów w kryterium Czas reakcji serwisu będzie obliczona wg wzoru: 

Sc = (Sn/So) x 20 pkt 

gdzie: 

Sc – liczba punktów w kryterium Czas reakcji serwisu (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Sn – najkrótszy czas reakcji serwisu wśród wszystkich złożonych ofert, 

So – czas reakcji serwisu podany przez danego oferenta 

20 pkt – waga kryterium. 

Kryterium nr 3: Parametry opcjonalne 

Liczba punktów w kryterium Parametry opcjonalne będzie przyznawana według następującej 
punktacji: 

• Spełnienie od 0 do 4 parametrów opcjonalnych – 0 pkt 

• Spełnienie od 5 do 7 parametrów opcjonalnych – 4 pkt 

• Spełnienie od 8 do 10 parametrów opcjonalnych – 8 pkt 

• Spełnienie od 11 do 12 parametrów opcjonalnych – 12 pkt 

• Spełnienie od 13 do 14 parametrów opcjonalnych – 16 pkt 

• Spełnienie od 15 do 16 parametrów opcjonalnych – 20 pkt 

20 pkt – waga kryterium 
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1.2.4 Część 4. Zakup zestawu średnicówek 

 

Przedmiotem części zamówienia jest zakup zestawu średnicówek o następujących parametrach 
technicznych: 

Parametry obligatoryjne: (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty na 
daną część zamówienia) 

• Zestaw zawierać ma 3 średnicówki 

• Wymagane są 3 średnicówki dla zakresu średnic mierzonych otworów 0-150 mm mierzących 
z dokładnością min +/- 0,01 mm 

• Wymagane zakresy pomiarowe: 10-18 mm, 35-60 mm, 50-150 mm 

• Zestaw musi być nowy 

• Średnicówki muszą być elektroniczne 

Sposób przyznawania punktacji w części 4: 

Kryterium nr 1: Cena 

Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona wg wzoru: 

Pc = (Cn/Co) x 100 pkt 

gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Cn – najniższa oferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, 

Co – cena podana przez danego oferenta 

100 pkt – waga kryterium. 

 

1.2.5 Część 5. Zakup granitowej płyty wzorcowej 

 

Przedmiotem części zamówienia jest zakup granitowej płyty wzorcowej o następujących parametrach 
technicznych: 

Parametry obligatoryjne: (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty na 
daną część zamówienia) 

• Zgodność z normą DIN 876/0 

• Odporność na korozję 

• Wymagany granit naturalny 

• Stabilność termiczna 

• Certyfikat gwarantujący jakość wykonania płyty 

• Minimalne wymiary płyty 1200 mm x 1200 mm x 100 mm 

• Płyta musi być nowa 



 

Zakład Produkcyjno-Usługowy Mirosław Pogoda 
Ul. Wojska Polskiego 3 
39-300 Mielec 

• Wymagana konstrukcja wsporcza (stół pod płytę) 

• Maksymalna masa przedmiotu mierzonego minimum 250 kg 

Sposób przyznawania punktacji w części 5: 

Kryterium nr 1: Cena 

Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona wg wzoru: 

Pc = (Cn/Co) x 100 pkt 

gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Cn – najniższa oferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, 

Co – cena podana przez danego oferenta 

100 pkt – waga kryterium. 

 

1.2.6 Część 6. Zakup wysokościomierza 

 

Przedmiotem części zamówienia jest zakup wysokościomierza o następujących parametrach 
technicznych: 

Parametry obligatoryjne: (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty na 
daną część zamówienia) 

• Minimalna dokładność pomiarowa 0,01 mm 

• Minimalna wysokość pomiarowa 500 mm 

• Wysokościomierz musi być nowy 

• Wyświetlacz graficzny 

• Poduszka powietrzna wbudowana w podstawie 

• Automatyczne wykonywanie zarejestrowanych programów pomiarowych 

• Liczba przechowywanych programów minimum 30 

• System pomiaru 2D 

Parametry opcjonalne: 

• Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych 

• Wbudowany kompresor 

• Możliwość podłączenia przyrządów takich jak średnicówki, mikrometry itp. 

• Komunikacja poprzez port USB 

• Możliwość zasilania akumulatorowego 

• Możliwość archiwizacji na zewnętrznym nośniku 

• Czas pracy na baterii minimum 4 godziny 

• Możliwość przechowywania do minimum 50 programów 

• Możliwość przesuwania suwaka w sposób ręczny z prędkością maksymalną do minimum 40 
mm/s 
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• Możliwość wyświetlania oceny tolerancji po każdym pomiarze 

• Port RS-232C 

• Wejście danych digimatic  

Sposób przyznawania punktacji w części 6: 

Kryterium nr 1: Cena 

Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona wg wzoru: 

Pc = (Cn/Co) x 50 pkt 

gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Cn – najniższa oferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, 

Co – cena podana przez danego oferenta 

50 pkt – waga kryterium. 

Kryterium nr 2: Czas reakcji serwisu 

Liczba punktów w kryterium Czas reakcji serwisu będzie obliczona wg wzoru: 

Sc = (Sn/So) x 20 pkt 

gdzie: 

Sc – liczba punktów w kryterium Czas reakcji serwisu (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Sn – najkrótszy czas reakcji serwisu wśród wszystkich złożonych ofert, 

So – czas reakcji serwisu podany przez danego oferenta 

20 pkt – waga kryterium. 

Kryterium nr 3: Liczba legalizacji urządzenia w ramach gwarancji: 

- Brak legalizacji – 0 pkt 

- Jedna legalizacja – 5 pkt 

- Dwie legalizacje lub więcej – 10 pkt 

Kryterium nr 4: Parametry opcjonalne 

Liczba punktów w kryterium Parametry opcjonalne będzie przyznawana według następującej 
punktacji: 

• Spełnienie od 0 do 3 parametrów opcjonalnych – 0 pkt 

• Spełnienie od 4 do 5 parametrów opcjonalnych – 4 pkt 

• Spełnienie od 6 do 7 parametrów opcjonalnych – 8 pkt 

• Spełnienie od 8 do 9 parametrów opcjonalnych – 12 pkt 

• Spełnienie od 10 do 11 parametrów opcjonalnych – 16 pkt 

• Spełnienie wszystkich parametrów opcjonalnych – 20 pkt 
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20 pkt – waga kryterium 

1.2.7 Część 7. Zakup oscyloskopu 

 

Przedmiotem części zamówienia jest zakup oscyloskopu o następujących parametrach technicznych: 

Parametry obligatoryjne: (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty na 
daną część zamówienia) 

• Częstotliwość próbkowania minimum 1 GSa/s 

• Minimum 4 kanały 

• Pamięć akwizycji minimum 12 Mpkt 

• Komplet interfejsów: LAN (LXI Core Device 2011), USB Host & Device, AUX 

• Kabel sieciowy i kabel USB (USBA-USBB) 

• Minimum 4 sondy pasywne (150 MHz) 

• Oscyloskop musi być nowy 

Parametry opcjonalne: 

• Interfejs USB-GPIB 

Sposób przyznawania punktacji w części 7: 

Kryterium nr 1: Cena 

Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona wg wzoru: 

Pc = (Cn/Co) x 100 pkt 

gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Cn – najniższa oferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, 

Co – cena podana przez danego oferenta 

100 pkt – waga kryterium. 

 

1.2.8 Część 8. Zakup zestawu mikrometrów 

 

Przedmiotem części zamówienia jest zakup zestawu mikrometrów o następujących parametrach 
technicznych: 

Parametry obligatoryjne: (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty na 
daną część zamówienia) 

• Zestaw zawierać ma 7 sztuk mikrometrów 

• Wymagana rozdzielczość 0,01 mm 
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• Wymagane zakresy pomiarowe: 0-25 mm, 75-100 mm, 125-150 mm, 150-175 mm, 175-200 
mm,  200-225 mm, 225-250 mm 

• Zestaw musi być nowy 

• Mikrometry muszą być elektroniczne 

• Wymagana klasa ochrony IP67 

Sposób przyznawania punktacji w części 8: 

Kryterium nr 1: Cena 

Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona wg wzoru: 

Pc = (Cn/Co) x 100 pkt 

gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Cn – najniższa oferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, 

Co – cena podana przez danego oferenta 

100 pkt – waga kryterium. 

 

1.2.9 Część 9. Zakup zestawu suwmiarek 

 

Przedmiotem części zamówienia jest zakup 2 zestawów suwmiarek o następujących parametrach 
technicznych: 

Parametry obligatoryjne: (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty na 
daną część zamówienia) 

• Zakresy pomiarowe suwmiarek w przedziałach od 150 mm do 600 mm 

• Wymagane są 2 zestawy po 8 sztuk suwmiarek każdy 

• 1 zestaw zawierać ma suwmiarki z zakresem pomiarowym 150 mm – 8 szt. 

• 2 zestaw zawierać ma suwmiarki: 

- 2 szt. z zakresem pomiarowym 300 mm 

- 2 szt. z zakresem pomiarowym 400 mm 

- 2 szt. z zakresem pomiarowym 500 mm 

- 2 szt. z zakresem pomiarowym 600 mm 

• Suwmiarki muszą być elektroniczne 

• Wymagana klasa ochrony IP67 

• Dokładność pomiarowa minimum 0,05 mm 

Sposób przyznawania punktacji w części 9: 

Kryterium nr 1: Cena 
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Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona wg wzoru: 

Pc = (Cn/Co) x 100 pkt 

gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Cn – najniższa oferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, 

Co – cena podana przez danego oferenta 

100 pkt – waga kryterium. 

 

1.2.10 Część 10. Zakup zestawu płytek wzorcowych 

 

Przedmiotem części zamówienia jest zakup zestawu płytek wzorcowych o następujących 
parametrach technicznych: 

Parametry obligatoryjne: (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty na 
daną część zamówienia) 

• Zestaw zawierać ma 47 sztuk płytek wzorcowych 

• Klasa dokładności 1 

• Płytki wykonane z hartowanej stali łożyskowej, ceramiki na bazie cyrkonu lub węglików 
wolframu 

• Zestaw musi być nowy 

Sposób przyznawania punktacji w części 10: 

Kryterium nr 1: Cena 

Liczba punktów w kryterium Cena będzie obliczona wg wzoru: 

Pc = (Cn/Co) x 100 pkt 

gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

Cn – najniższa oferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert, 

Co – cena podana przez danego oferenta 

100 pkt – waga kryterium. 

 

1.3. Termin dostawy: 
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Przedmiot zamówienia (wszystkie urządzenia objęte zamówieniem) musi zostać dostarczony w 

nieprzekraczalnym terminie 25.11.2019. 

2. Obligatoryjne warunki uczestnictwa w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące warunki:  

- nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne; 

- nie zachodzą wobec Oferenta przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego. 

2.1. Wymagane dokumenty i oświadczenia 
 

- oświadczenie Oferenta o braku zalegania z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

- oświadczenie Oferenta o braku przesłanek do wszczęcia wobec niego postępowania 

upadłościowego. 

W przypadku składania w postępowaniu kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną (w tym przypadku wymagane 

pełnomocnictwo lub upoważnienie). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

przedłożonych przez Oferentów dokumentów. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Oferenta, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy Oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych. 

2.2. Kryteria oceny ofert o udzielenie zamówienia:  
 

Kryteria oceny ofert zostały podane w poszczególnych podczęściach ogłoszenia (od 1.2.1 do 1.2.10), 

gdzie wyszczególnione zostały konkretne kryteria oceny dla poszczególnych części zamówienia. 

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny 
podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu 
średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów we wszystkich kryteriach łącznie w 

podziale na poszczególne części zamówienia oraz spełni wszystkie wymagania i postanowienia 

niniejszego zamówienia. Wybór najlepszej oferty/ofert udokumentowany zostanie Protokołem 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty/ofert Zamawiający zamieści informację o jej 

wyborze na swojej stronie internetowej http://www.pogoda.mielec.pl. Zamawiający prześle również 

informację o wyniku postępowania do wykonawców, którzy złożyli oferty.  

2.3. Miejsce, termin oraz forma składania i otwarcia ofert:  
 

Oferty wraz z załącznikami zaleca się składać na załączonym formularzu ofertowym. Oferty należy 

składać do 8 października 2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego w formie papierowej w 

zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert na innym formularzu, 

jednakże w przypadku ofertowania kilku części zamówienia, oferent musi podać cenę dla 

poszczególnych części zamówienia, a nie całościową cenę obejmującą kilka części zamówienia, tak 

aby można było w czytelny sposób zweryfikować ceny poszczególnych części. Dopuszcza się też 

dołączanie załączników do oferty np. wskazujących na szczegółową specyfikację techniczną 

urządzenia/urządzeń. 

Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu 

oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zamówieniu  nie będą 

rozpatrywane. 

Otwarcie ofert odbędzie się 9 października 2019 r. o godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego tj. ul. 

Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. Wszyscy Oferenci mają możliwość uczestniczenia  

w spotkaniu i bycia świadkiem otwarcia ofert. Bezpośrednio przez otwarciem ofert Oferenci zostaną 

poinformowani o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci 

zostaną poinformowani w trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach i adresach Oferentów, 

cenach poszczególnych ofert, a także o informacjach dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert. 

Oferenci będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności 

zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 

• Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

- dane Oferenta (nazwa podmiotu, adres, NIP) 

- pieczątkę firmową i podpis Oferenta; 

- opis nawiązujący do zakresu wymagań technicznych  

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu zgodnie z pkt. 2.1; 

- cena wyrażona w PLN/EUR/USD 

- termin dostawy 

- termin ważności oferty. 

Oferta sporządzona powinna zostać w języku polskim lub opcjonalnie w języku innym niż polski. W 

przypadku złożenia oferty w języku innym niż polski, oferta powinna zostać przetłumaczona także na 

język polski. 
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2.4. Wykluczenie z postępowania 
 

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli: 

• treść oferty nie odpowiada treści niniejszego pisma; 

• oferta została złożona w sposób uniemożliwiający określenie cen dla poszczególnych części 

zamówienia (dotyczy ofert obejmujących kilka części zamówienia). W tym przypadku zaleca się 

zastosowanie załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia i wysłanie oferty na zamieszczonym 

formularzu w celu zapewnienia przejrzystości i ułatwienia porównania konkurencyjnych ofert.  

• oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów określonych w niniejszym piśmie; 

• oferta została złożona po wyznaczonym terminie. 

• oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między 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 a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2.5. Inne postanowienia: 
 

• W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu 

publicznym/przekazania zapytań ofertowych nie wpłynie żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty 

podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili 

warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w 

istotny sposób zmienione, dopuszczalne jest zawarcie umowy z Oferentem wybranym bez 

zachowania procedur określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółowych kalkulacji ceny oferty. 
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• Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy Oferenta, 

nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia (w tym np. 

nieprzestrzegania warunków gwarancji) zastosowane mogą zostać kary umowne, które wskazane w 

umowie zawieranej z Oferentem. 

• Zamawiający dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych ofert złożonych przez Oferentów 

kierując się poszczególnymi kryteriami, oraz spełniających warunki formalne i merytoryczne. Podana 

w ofercie cena ryczałtowa netto musi być wyrażona w PLN lub EUR lub w USD i podana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

• W kompleksowej ofercie cenowej na realizację przedmiotu zamówienia należy uwzględnić 

wszystkie podstawowe rozwiązania projektowe ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących na 

terenie Państwa Polskiego przepisów prawa, warunków technicznych oraz norm i obowiązujących 

standardów. 

• Niniejsze zamówienie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie zobowiązuje do 

zawarcia umowy ze strony Zamawiającego. 

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

• Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość przed upływem terminu do składania ofert, zmiany treści 

zamówienia. W takim wypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie 

informacja o zmianie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli byłoby to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych 

zmian. 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zamówienia, do unieważnienia zamówienia  w 

każdym czasie bez podania przyczyny. 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania 

dofinansowania, bądź też powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli 

podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wyniki w sposób sprzeczny z 

prawem lub Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

• Zamawiający może odrzucić oferty, których wartość uzna za rażąco niską. 

• Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone zostały w sposób 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, nie zawężając jednocześnie konkurencji poprzez 

ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu. 

• Informacja o wyborze Oferenta sporządzona zostanie w formie protokołu postępowania oraz w 

formie tabelarycznej, jako lista rankingowa z podaniem liczby uzyskanych punktów oraz z podaniem 

wyłonionego Oferenta, który spełnił wymagania formalne i merytoryczne oraz uzyskał największą 

liczbę punktów wg podanych kryteriów. 
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• Decyzja o wyborze Oferenta rozpatrywana będzie przez komisję w składzie przynajmniej trzech 

oceniających po upływie terminu składania ofert. 

• Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej wg Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I 

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2: Badania przemysłowe, prace rozwojowe 

oraz ich wdrożenia, Infrastruktura B+R 

Kontakt z Zamawiającym 

Wszelka korespondencja między Zamawiającym, a Oferentami powinna być przekazywana drogą 

elektroniczną na adres e-mail: biuro@pogoda.mielec.pl (Temat: Zamówienie publiczne na Zakup 

aparatury pomiarowej) lub pisemnie na adres: Zakład Produkcyjno-Usługowy Mirosław Pogoda, ul. 

Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. 

Kontakt: 

• Adam Burek 

e-mail: biuro@pogoda.mielec.pl 

 


