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ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr 109/WIM/PU/2021 

 

1. Tryb udzielania zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 
w ramach uproszczonego postępowania o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, gdyż nie spełnia 
przesłanek wynikających z artykułu 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) do stosowania tejże ustawy. Postępowanie 
prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji.  
 

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Politechnika Warszawska 
Wydział Inżynierii Materiałowej 
ul. Wołoska 141 
02-507 Warszawa 
NIP: 525 000 58 34 
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Usługa adaptacji prasy termo-transferowej do wytwarzania próbek polimerowych i kompozytowych o 
wymiarach 100 x 100 x 3.0 [mm] (dł/szer/wys) 
 

4. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zakres prac zawiera dwie części: 

1. Projekt adaptacji prasy termo-transferowej do wytwarzania próbek polimerowych i kompozytowych o 

wymiarach 100 x 100 x 3.0 [mm] (dł/szer/wys) 

2. Wykonanie, dostawa oraz montaż osłony do prasy, kompresora olejowego ze zbiornikiem,  płyty podstawy 

prasowania dla form z grzaniem i chłodzeniem oraz dostosowanie do prasy, układu elektrycznego do prasy 

oraz formy do wytwarzania próbek o wymiarach 100x100x3 [mm] (dł/szer/wys), 

• Forma grzana do 300st.C 

• Forma przystosowana do chłodzenia wodą 

Założenia: 
a) Usługa adaptacji ma dotyczyć prasy będącej na stanie Zamawiającego o nr 1090-664-2785. 
b) Oferent zobowiązuje się do wykonania usługi do 16 tygodni od daty otrzymania zamówienia 

od Zleceniodawcy. 
c) Za materiały niezbędne do realizacji zamówienia odpowiada Oferent. 
d) Dopuszcza się wypłatę zaliczki dla Oferenta.  

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 

80% cena 

20% termin realizacji zamówienia: 

- powyżej 22 tygodni - 0%,  

- od 22 do 17 tygodni 10%,  

- do 16 tygodni 20 % 

 

6. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 

• Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie 16 tygodni od daty 

podpisania umowy 

• Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem odbioru 

(bez zastrzeżeń) podpisanym zgodnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.  
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• Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu 

zamówienia 

• Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania Faktury. 

• Zamawiający dopuszcza możliwość podzielenia płatności po zakończeniu 1 część zamówienia –  
do 40% kwoty zamówienia na podstawie faktury pro-forma po podpisaniu umowy. 
 

7. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy przesyłać na adres:   zp30@pw.edu.pl  oraz andrzej.zagórski@pw.edu.pl w terminie do 

20.12.2021 do godz. 12:00 

Każdy Oferent może przysłać jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny, w języku polskim. 

Zamawiający wyznacza osobę do porozumiewania się z Wykonawcami 

- w sprawach formalnych: Marianna Wróblewska, zp30@pw.edu.pl (222348725) 

- w sprawach opisu przedmiotu zamówienia: Paulina Kozera, paulina.kozera@pw.edu.pl  

 

8.  INFORMACJE DODATKOWE 

1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

2) Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
4) Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej zawiera umowy na podstawie własnych 

wzorów umów. 

5) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6) Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa 
zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z 
ofert. Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 
zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

7) Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu 
Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona. 

8) Zamawiający nie wypłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana jest po wykonaniu 
dostawy/usługi. 

9) Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki 
poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

10) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do unieważnienia 

postepowania na każdym etapie, bez podania przyczyny oraz rezygnacji zamówienia bez podania 
przyczyny rezygnacji. 

12) Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w złożonych ofertach oraz 
przetwarzanych w weryfikacji ofert jest Politechnika Warszawska z siedzibą w Warszawie 00-661, ul. 
Plac Politechniki 1, (dalej: Zamawiający). Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@pw.edu.pl. 

 

Dziekan 

Wydziału Inżynierii Materiałowej 

Politechniki Warszawskiej 

/-/ 

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera 

Warszawa, 13.12.2021r    
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