
                                                                                                     
 
                                                                                                                       Poznań, dnia 24.08.2018 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08/BE/2018 z dnia 24.08.2018 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
ul. Starołęcka 31 
60-963 Poznań 
NIP: 777-00-03-280 
REGON: 000033614 
 
II.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 
Budowa, montaż oraz uruchomienie, uniwersalnego stanowiska badawczego dla wykonywania 

badań porównawczych, funkcjonalności i wydajności urządzeń do pozyskiwania energii z 
odnawialnych źródeł (OZE).   

Wymagania: 
1) Wykonawca winien zbudować stanowisko badawcze (SB), które powinno posiadać: 

a) masę własną (MW):  max 650kg, 
b) dopuszczalną nośność (DN) SB: max 1600kg, 
c) konstrukcje odporną na oddziaływanie  siły poziomej (zawieszonej na wys. 

3600mm ponad podstawą montażową):  max 24500 N, 
d) autonomiczne źródło zasilania (wykorzystującą w części pozyskiwaną i 

gromadzoną  energie), 
e) zabezpieczenie instalacji zasilania i ochrony przed wyładowaniami, pod 

względem bezpieczeństwa użytkowania, 
f) instalacje elektryczną monitorującą jego prace, 
g) instalację odniesienia niezbędną dla prowadzenia  badań  porównawczych. 

2) Wykonawca winien zapewnić także nadzór uprawnionego podmiotu nad budową i 
posadowieniem SB na wskazanym obiekcie budowlanym. 

3) Wykonawca winien pokryć wszelkie koszty wynikłe z integracją SB z konstrukcją 
budynku ( np. wynajmu dźwigu, koszty naprawy poszycia dachowego). 

4) Wykonawca po uruchomieniu SB przekaże je zamawiającemu protokolarnie wraz z 
dokumentacją techniczno-ruchową (DTR). 

 
Zastrzega się, ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, iż część opisu przedmiotu 

zamówienia związana z wymaganiami technicznymi zostanie utajniona. Szczegółowy opis 
zamówienia zostanie udostępniony oferentom w siedzibie zamawiającego, którzy złożą 
zobowiązanie do zachowania poufności w tym zakresie. 



 
Kod CPV: 

 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 
 

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA: 
 
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
  
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;  
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru;  
5. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym.  
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższych warunków. 
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 

IV. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM ORAZ W ZAKRESIE WYKLUCZEŃ: 
 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo 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 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,   
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru 
długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości. 
 



Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań oraz niewpisaniu 
do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
V.    KRYTERIA OCENY OFERTY: 
 
 
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną za przedmiot umowy. 
 

 
VI.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Maksymalnie 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 
 

 
 
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
 
 
 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, komputerowo. Oferta powinna 
zostać podpisana przez osobę reprezentującą Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym firmy 
lub upoważnioną do składania ofert w imieniu Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez 
osobę upoważnioną należy dołączyć stosowne upoważnienie. 
  
W ofercie powinien zostać wskazany termin ważności oferty oraz powinna być wskazana cena 
netto, brutto oraz podatek VAT.  
 
Do oferty należy dołączyć:  
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2)  
b) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie 
likwidacji lub upadłości (zał. 3)  
c) Upoważnienie do składania ofert w imieniu Oferenta (jeśli dotyczy)  
 
Brak wszystkich wymaganych załączników spowoduje odrzucenie oferty poprzez pozostawienie jej  
bez  rozpatrzenia. 
 
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 
- poczty elektronicznej na adres: zembrowski@pimr.poznan.pl/ ; stobnicki@pimr.poznan.pl 
- pocztą tradycyjną ,kurierem lub dostarczona osobiście na adres: 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
ul. Starołęcka 31  
60-963 Poznań 



 
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 31.08.2018 r. godz. 12.00 
 
Osoby do kontaktu: 
- Krzysztof Zembrowski tel. 618712230, 
- Paweł Stobnicki tel. 618712264. 

IX. ZAŁĄCZNIKI: 
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i 

niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości. 


