
 

 

Warszawa, 28.09.2017 r. 
 

Zapytanie ofertowe nr 2017/09/28/04 

w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 

 

Zamawiający: 
Nazwa firmy: IPT Plus Sp. z o.o. 
Adres: ul. Dzika 15/12, 00-172 Warszawa 
NIP: 5252612610  
REGON: 361007896 
Email: zamowienia@ipt-plus.pl 
 

zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem realizowany 

w ramach projektu „Opracowanie fotonicznego czujnika stężenia metanu”. Wynajem będzie 

realizowany w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

w projekcie Oś Priorytetowa „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w 

gospodarce.” 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem specjalistycznej komory do badań gazów łatwopalnych 

i wybuchowych umożliwiającej testowanie odpowiedzi opracowywanych czujników metanu jak 

również ich właściwości termochemicznych. 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 

Podstawową funkcją jaką ma spełniać aparatura jest możliwość kompleksowego 

przeprowadzenia badań światłowodowego czujnika metanu dotyczących jego odpowiedzi w 

zmiennej atmosferze gazowej jak również właściwości termochemicznych substancji czynnej 

będącej podstawą czujnika oraz substancji ochronnych stosowanych na potrzeby 

opracowywanego rozwiązania.  

 



 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1 

Komora musi posiadać następujące funkcjonalności:  

1. Zapewnienie przestrzeni izolowanej od otoczenia o objętości nie większej niż 0,01 m3: 

utrzymywanie ciśnienia gazu przez co najmniej 24 h  

2. Testowanie czujników w podwyższonym ciśnieniu: co najmniej 2 bar 

3. Pomiar ciśnienia wewnątrz komory w czasie rzeczywistym 

4. Wprowadzanie gazu bezpośrednio z butli ciśnieniowej do przestrzeni izolowanej: 

co najmniej 2 wejścia gazowe 

5. Wyprowadzanie gazu z przestrzeni izolowanej  

6. Awaryjne wyprowadzanie gazu w przypadku przekroczenia ciśnienia maksymalnego 

dla komory: co najmniej jeden zawór bezpieczeństwa 

7. Możliwość testowania czujnika w atmosferze metanu, mieszanin metanu 

( przykładowo: typ E (GZ-50), Ls (GZ-35), Lw (GZ-41,5)) oraz innych gazów między 

innymi azotu, propanu, butanu, dwutleneku węgla.  

8. Monitorowanie stężenia  

 metanu w gazach wprowadzanych do przestrzeni izolowanej: od 0 do 100 %  

 pary wodnej  w gazach wprowadzanych do przestrzeni izolowanej: od 20%RH 

do 90 %RH 

 CO2 w gazach wprowadzanych do przestrzeni izolowanej: minimalnie 

od 100ppm do 10000ppm 
9. Monitorowanie wycieków metanu z przestrzeni izolowanej: ostrzeżenie 

przy przekroczeniu stężenia metanu 1 %, 2% oraz 5% 

10. Przyłączanie do komory izolowanej kabli światłowodowych ze złączami FC/APC 

lub FC/PC: możliwość dołączenia co najmniej dwóch złącz 

11. Przyłączenie do komory kabli elektrycznych: co najmniej 4 przewody  

12. Analiza wpływu mieszanin gazowych metanu na opracowywane czujniki: badanie 

odpowiedzi na zmiany stężenia metanu światłowodowych czujników metanu 

z wykorzystaniem źródeł takich jak  szerokopasmowe źródła światła na zakres 

                                                           
1 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego 
produktu, normy jakościowej, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. 
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, 
funkcjonalności, normy. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent 
czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry 
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części 
przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 



 

 

widzialny i bliskiej podczerwieni (od 400nm do 2µm), wąskopasmowe lasery 

przestrajalne na zakres widzialny oraz bliskiej podczerwieni. Ponad to możliwość 

wykorzystania detektorów półprzewodnikowych, termicznych oraz optycznego 

analizatora widma do pomiaru sygnału wychodzącego z czujnika.  

13. Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem zwierciadła półprzewodnikowego 

odbijającego długości fali z zakresu II i III okna telekomunikacyjnego oraz kolimatorów 

opartych na soczewkach GRIN wewnątrz przestrzeni izolowanej.  

14. Analiza termochemiczna związków wykorzystywanych w technologii czujników 

światłowodowych (np. kryptofanów, ochronnych warstw metalicznych) przy zmianach 

temperatury: zakres temperatur od -100°C do +700°C, szybkość zmiany ustalonej 

temperatury od 0,1 °C /min do 70 °C /min 

15. Charakteryzacja materiału czynnego (np. związków kryptofanowych) używanego 

w badanym czujniku poprzez wyznaczanie krzywej rozkładu masowego w funkcji 

temperatury: dokładność określenia masy 0,025 µg 

16. Analiza procesów termochemicznych zachodzących w materiałach bazujących na szkle 

krzemionkowym i polimerach wykorzystywanych w technologii światłowodów 

klasycznych i mikrostrukturalnych będących podstawą opracowywanego czujnika  

17. Analiza czasu życia (żywotności) i procesów rozkładu warstw kryptofanowych 

i osłonowych (np. metalicznych) na światłowodach klasycznych i mikrostrukturalnych 

w zakresie temperatur od -100°C do +700°C  

18. Analiza sposobów zapobiegania dekompozycji termicznej substancji czułych na metan 

używanych w światłowodowych czujnikach metanu. 

19. Kompatybilność z gazowymi czujnikami światłowodowymi –przeprowadzenie 

pomiarów umożliwiających weryfikację kompatybilności komory z czujnikami 

fotonicznymi (np. poprzez realizację w obecności klienta światłowodowego pomiaru 

linii absorpcyjnych metanu).   

Kompatybilność ze światłowodowymi czujnikami metanu wykorzystującymi warstwy 

aktywne lub ochronne - przeprowadzenie analizy umożliwiającej weryfikację 

kompatybilności np. poprzez dostarczenie wyników analizy termochemicznej 

światłowodu pokrytego warstwą kryptofanu bądź ochronną warstwą miedzi 

w warunkach zmiennej temperatury. 

  



 

 

3. Szczegóły dotyczące zamówienia: 

 

1) Kod CPV:  

38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa. 

2) Wykonawca udostępni aparaturę w wymiarze: 408 godzin roboczych w trakcie trwania 

zamówienia. 

3) Od Wykonawcy wymagana jest prezentacja pełnej funkcjonalności przedmiotu 

zamówienia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego (co najmniej dwóch osób) 

w zakresie użytkowania oraz prawidłowej obsługi sprzętu 

4) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się zapewnić 

pomoc techniczną w postaci całodobowej linii serwisowej aparatury będącej 

przedmiotem zamówienia w języku polskim przez cały okres trwania wynajmu.  

5) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych (planowych 

i doraźnych) napraw, konserwacji oraz przeglądów aparatury będącej przedmiotem 

zamówienia. Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy jakiekolwiek prace 

dotyczące wynajmowanego sprzętu będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne 

upoważnienie wystawione przez Wykonawcę 

6) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu i gwarancji obejmującej 

prawidłowe działanie sprzętu na czas trwania wynajmu oraz nieodpłatnej naprawy 

ewentualnych usterek przedmiotu zamówienia lub zapewnienie sprzętu zastępczego 

w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki przez Wynajmującego (sprzęt zastępczy musi 

być sprawny technicznie i spełniać wszystkie parametry techniczne urządzenia 

zastępowanego).  

7) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wymogami stawianymi przez 

Zamawiającego.  

 

II. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe 

warunki: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub 

kapitałowych z Zamawiającym – 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 przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla 

danego Programu w wytycznych programowych, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4) 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 

(weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 2); 

2. nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem 

komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, 

postępowania naprawczego, nie zawiesili prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy 

nie została ogłoszona decyzja o upadłości lub Wykonawca nie znajduje się w innej, 

podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa (weryfikowane na podstawie odpisu 

z właściwego rejestru lub na podstawie aktualnego zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż na 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert); 

3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe 

i terminowe wykonanie zamówienia (weryfikowane na podstawie sprawozdania 

finansowego za ostatni rok obrotowy lub w przypadku gdy okres prowadzenia 

działalności jest krótszy lub podmiot nie składa sprawozdań finansowych, na podstawie 

zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu); 

4. dysponują personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w tym dysponują 

co najmniej dwiema osobami z wykształceniem technicznym i co najmniej dwuletnim 

doświadczeniem w zakresie technologii światłowodów (weryfikowane na podstawie 

dyplomu i CV) 

5. posiadają kompetencje i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację najmu - 

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich 4 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 



 

 

krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę wynajmu lub dzierżawy urządzeń 

i elementów związanych z techniką światłowodową na kwotę min. 700 000 PLN netto 

(weryfikowane poprzez przedstawienie protokołu odbioru lub referencji 

potwierdzających zrealizowanie minimum 1 wynajmu lub dzierżawy urządzeń 

i elementów związanych z techniką światłowodową na ww. kwotę) 

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawcy 

wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

 

III. Tryb zamówienia: 

1. Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie, bez podania przyczyn. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem 

dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. W uzasadnionych 

wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej 

zmianie poinformuje wszystkich Oferentów. Zamawiający przedłuży termin składania 

ofert o czas niezbędny do wprowadzania zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne 

z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferenci nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek 

roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem 

w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności 

w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego 

Oferenta. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego 

podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania.  

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet 

wykonania zamówienia w wysokości nie wyższej niż 90 % zaoferowanej przez 



 

 

wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. Warunkiem 

udzielenia zaliczki będzie wystąpienie przez wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę wraz 

z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 k.p.c. 

(obejmującego obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 100 % 

wartości wypłaconej Wykonawcy zaliczki w terminie 30 dni od rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia) lub 

wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego lub innej równoważnej. Wypłatę zaliczki 

dla Wykonawcy warunkować będzie przedłożenie oświadczenia o poddaniu się 

egzekucji lub wniesienie stosownego zabezpieczenia. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia zostanie udostępniony Zamawiającemu po dniu podpisania umowy 

z Wykonawcą, które odbędzie się niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy w powyższym 

postępowaniu. 

Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zamawiającego wynikającym z realizacji Projektu, w terminie nie dłuższym niż do końca 

trwania Projektu tj. 30.09.2018 r.. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość 

wykorzystania wszystkich godzin wynajmu w okresie do 31.03.2018 r., w związku z tym 

Wykonawca powinien mieć fizyczną możliwość udostępnienia aparatury w wymienionym w 

opisie przedmiotu zamówienia wymiarze godzin do 31.03.2018 r. 

 

V. Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert 

Wykonawców, którzy wykażą się spełnieniem warunków udziału w przedmiotowym 

postępowaniu i zaoferują dostawę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 

Zostanie wybrana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów, według 

następujących kryteriów:  

Cena C: maksymalnie 100 punktów 

 



 

 

Sposób oceny oferty: 

Kryteria 

wyboru 
Zasady przyznawania punktów: Waga 

Cena [PLN] 
C=

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑤𝑐𝑦
  ∗ 100 

 
100 

 

Cena za usługę netto powinna zostać wyrażona w PLN. 

 

VI. Termin oraz sposób złożenia oferty: 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 13.11.2017 r. (oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane). 

2) Ofertę należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem, na adres: Dzika 15/12, Warszawa, w 

godzinach 09:00 – 17:00. 

3) Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymanie przesyłki pocztowej/kurierskiej. 

VII. Zmiana Umowy: 

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków Umowy, jeśli wystąpi co najmniej 

jedna z następujących sytuacji:  

1) Przed podpisaniem Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, nastąpi zmiana 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla 

zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.  

2) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca 

koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.  

3) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w 

inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy 

spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony i nie 

doprowadzą one do zmiany charakteru Umowy 



 

 

4) Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

Umowy. 

5) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł 

przewidzieć a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru 

Umowy. 

 

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany 

postanowień umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków Umowy będzie oznaczał 

rozwiązanie Umowy. 

 

VIII. Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego. Zamawiający poinformuje też Wykonawców, którzy złożyli oferty osobiście, 

pocztą bądź kurierem. 

 

IX. Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1). 

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. 

nr 2) 

3) Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

4) Sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy lub w przypadku gdy okres 

prowadzenia działalności jest krótszy lub podmiot nie składa sprawozdań finansowych - 

zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu). 

5) Dyplom i CV dwóch osób z wykształceniem technicznym i co najmniej dwuletnim 

doświadczeniem w zakresie technologii światłowodów 

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


 

 

6) Protokół odbioru lub referencje potwierdzające wykonanie minimum 1 wynajmu lub 

dzierżawy urządzeń i elementów związanych z techniką światłowodową na kwotę minimum 

700 000 PLN netto. 

 
Oferty niekompletne zostaną odrzucone. 

Minimalny termin ważności oferty 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

X. Załączniki: 

1) Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 

dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

2) Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

z Zamawiającym. 

 


