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Dobre Miasto, dnia 01.12.2016r. 

 
 

Zapytanie ofertowe  
 

Dotyczy – projektu B+R  pt.:  „Nieinwazyjna metoda badania stanu technicznego kół napędowych oraz 
jezdnych do pojazdów wolnobieżnych i samochodowych z zastosowaniem częstotliwości 

rezonansowych i wybranych parametrów modalnych” 
 

Usługa, której dotyczy niniejsze zapytanie jest planowana w projekcie z dofinansowaniem unijnym 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Działanie 1.1.1/2015 „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 

   
 

W imieniu POLKAR WARMIA Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert na realizację poniższych 

zagadnień, które POLKAR WARMIA planuje przeprowadzić w ramach prac rozwojowych w/w projektu 

badawczego. Tematy zagadnień są następujące:  

Zadanie nr 1. Opracowanie ostatecznej dokumentacji ZRTOK oraz linii prototypowej. 

Zadanie nr 2. Przygotowanie materiałów związanych z promocją projektu. 

Zadanie nr 3. Kontrola nad trwałością i niezawodnością ZRTOK (elementów, zespołów i układów 
elektronicznych wraz z oceną czasochłonności usuwania usterek). 

Zadanie nr 11. Optymalizacja struktury funkcjonalnej i zadaniowej oprogramowania sterownika 
 
Wynagrodzenie płatne na zasadach umowy cywilno-prawnej (umowa o dzieło). 
Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych.  
 
Termin realizacji:  Prace rozwojowe: do 30.04.2018 
Oczekiwany zakres oferty 

 Nazwa i adres oferenta (tel., e-mail), 
 Cena brutto   
 Zagadnienia badawcze oferowane do opracowania 
 Podpis oferenta 
 Potwierdzenie realizacji danego zadania we wskazanym  terminie  
 Dotychczasowy dorobek naukowy (publikacje, patenty, udział w konferencjach i 

inne) 
Kryteria oceny ofert 

 Cena  100 pkt. 
Zasady oceny ofert 
Punktacja w poszczególnych kategoriach zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
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Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy składać elektronicznie na adres biuro@polkar-warmia.pl, faxem nr 89 61 63 
351, za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie POLAKR WARMIA przy ul. 
Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 
07:00-15:00. 
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 31.12.2016r.  

Wybór wykonawcy 
Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania w ciągu 14 dni od zakończenia 
postępowania. 
 

Informacje dodatkowe: 
 

1. Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań 
technicznych pod nr tel. 89 61 62 350, 89 61 63 351 oraz osobiście w siedzibie Zamawiającego w dniach od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00. 

2. Zamawiający informuje, iż oferenci  powiązani z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczeni z postępowania, a ich 
oferty zostaną automatycznie odrzucone w procesie wyboru wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub 
unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku oferentom nie przysługują żadne roszczenia 
względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym 
zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. 

4. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć zmiany terminu wykonania zamówienia:  

 z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności 
dokumentacji z przepisami prawa;  

 z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;  

 z powodu okoliczności działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.  

Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego 
oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o 
dofinansowanie).  
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy 
odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku 
zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 
możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

5. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad. 
6. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.  

 

dr Władysław Kozubel 
Prezes Zarządu 
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