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Zapytanie ofertowe 
 

Stabilizowana termicznie komora 

pomiarowa 
 

PISMA I ZAPYTANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NALEŻY ADRESOWAĆ NA: 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY 

MIROSŁAW POGODA  

Ul. Wojska Polskiego 3  

39-300 Mielec 

lub: biuro@pogoda.mielec.pl 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Komora wykorzystywana będzie w ramach projektu pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe w 

zakresie technologii HSM w zastosowaniu dla kolejnictwa i motoryzacji” 

współfinansowanego 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. 

Przedmiotem zapytania jest zakup stabilizowanej termicznie komory pomiarowej o 

następujących parametrach technicznych: 

- wymiary komory 5,80 m x 5,30 m 

- wykonanie z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, na konstrukcji stalowej 

- możliwość ustalenia temperatury w zakresie 20-22 st. C 

- system wentylacji i klimatyzacji komory pomiarowej podczas wykonywania badań 
odporności oraz pomiarów emisji powinien zapewnić następujące parametry powietrza 
wewnątrz komory pomiarowej: 

a) tmin= +20 st. C; 

b) tmax= +30 st. C; 

- system oświetlenia komory pomiarowej powinien być tak zaprojektowany, aby zapewniał 
minimalizację czynności obsługowych przy utrzymaniu jego ciągłości pracy. Dlatego komora 
pomiarowa musi być wyposażona w minimum 2 świetlówki LED o mocy min 36 W. 
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- pomieszczenie pomiarowe musi być wyposażone w drzwi wejściowe o wymiarach co 
najmniej 1,5 m x 2,1 m (szer. x wys.). 

Nie spełnienie powyższych parametrów oznacza odrzucenie oferty. Oferta musi 

zawierać informacje na temat spełnienia wszystkich powyższych parametrów 

technicznych. 

1.2. Termin realizacji: 

 

Komora powinna zostać dostarczona w nieprzekraczalnym terminie 19.03.2021 r. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1. Kryteria oceny ofert o udzielenie zamówienia:  

 

Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje poniższe kryteria. 

KRYTERIUM NR 1 – CENA – waga kryterium 100 pkt. 

Sposób przyznawania punktacji: 

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. 

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 oraz spełni wszystkie 

wymagania i postanowienia niniejszego zamówienia. 

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

 

Oferty należy składać w formie mailowej na adres biuro@pogoda.mielec.pl 



 

 
ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWY 
MIROSŁAW POGODA 
Ul. Wojska Polskiego 3  
39-300 Mielec 
 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

- dane Oferenta (nazwa, adres, NIP) 

- opis nawiązujący do zakresu wymagań technicznych 

- cena wyrażona w PLN/EUR/USD 

- termin realizacji; 

- termin ważności oferty. 

2.3. Wykluczenie z postępowania 

 

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli: 

• treść oferty nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia; 

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

• 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. 

2.4. Inne postanowienia: 

 

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych. 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zamówienia, do unieważnienia 

zamówienia  w każdym czasie bez podania przyczyny. 

• Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nieotrzymania dofinansowania. 

• Zamawiający może odrzucić oferty, których wartość uzna za rażąco niską. 
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• Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z 

powodu okoliczności, których nie przewidział lub nie mógł przewidzieć udzielenie zamówienia 

nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe. 

Kontakt z Zamawiającym 

Wszelka korespondencja między Zamawiającym, a Oferentami powinna być przekazywana 

drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pogoda.mielec.pl lub pisemnie na adres: ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MIROSŁAW POGODA,  ul. Wojska Polskiego 3, 

39-300 Mielec .  

 


