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Projekt „Opracowanie innowacyjnych elementów roboczych maszyn sektora leśnego i przetwórstwa biomasy w oparciu o 
wysokoenergetyczne technologie powierzchniowej modyfikacji warstwy wierzchniej elementów odlewanych” realizowany w 
ramach I Konkursu Programu „Nowoczesne Technologie Materiałowe – Techmatstrateg”. 

 
         Poznań, dnia 05.12.2019 r.  
 
                           ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 11/01/12/2019/ZM 
 

Postępowanie realizowane jest na podstawie przepisu art.4d ust.1.pkt1) ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz -  
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
ul. Starołęcka 31 
60-963 Poznań 
NIP: 777-00-03-280 
REGON: 000033614 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pt: ”Badania strukturalne i tribologiczne 

próbek ze stopów Fe-C napawanych proszkami metali”. 

          Kod CPV 73100000-3 

W zakres badań wchodzą: 

 Liczba próbek do oceny w ilości około 60 szt. 

 Wycięcie próbek do wykonania zgładów metalograficznych, 

 Wykonanie zgładów metalograficznych w ilości  około 60 sztuk 

 Ocena mikrostruktury przy dwóch różnych powiększeniach metodą mikroskopii  świetlnej, 

 Badania mikrotwardości µHV od powierzchni do rdzenia w ilości  około 60 sztuk, 

 Wykonanie przełomów i następnie badania topografii powierzchni i przełomów (z pozostałości 

próbek) metodą SEM w ilości  około 60 sztuk. 

 Badania SEM dostarczonych mieszanin proszków w tym badanie nanoproszku przy 4 – 5 

powiększeniach w tym 1000000x (liczba zdjęć na próbkę 10 sztuk), 
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 Badania tribologiczne 20 próbek (z różnymi napoinami naniesionymi na jednakowe podłoże). 

Badania pozwolą na określenie ubytku masy w zależności od drogi tarcia oraz współczynnika tarcia 

(przy dwóch różnych obciążeniach oraz w temperaturze pokojowej), 

 Możliwość udziału pracownika Ł-PIMR podczas wykonywanych badań 

 Wyniki przekazane w formie raportu (wersja papierowa i elektroniczna) z uwzględnieniem metodyki 

badań. 

III. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

IV. WARUNKI W UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z 

przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych, 

-  nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej i posiadaniu w niej co 

najmniej 10 % udziałów lub akcji, 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.  

 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust. 1 pkt 2)  

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
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V. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W    

POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczenia z postępowania - wzór 

oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 i  oświadczeniu o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - 

wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2. 

 

VI.    KRYTERIA OCENY OFERTY: 

 

1. Ocenie według poniższych kryteriów podlegać będą tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wszystkie 

wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym. 

 

2.Oferty będą oceniane według następujących kryteriów : 

 
a) Cena 

80% cena liczona wg wzoru: 

 

najniższa cena oferty               x 80% 

cena badanej oferty 

 

b) Termin realizacji (liczony w tygodniach) 

20 % termin realizacji  liczony wg wzoru: 
 
 
Termin realizacji najkrótszy               x 20% 

Termin realizacji badanej oferty       

   

Uwzględnia się tylko oferty z terminem realizacji nie dłuższym niż 8 tygodni. 

3.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

4.Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt. 

5.Przyjmuje się, że 1%=1pkt.    
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VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

8 tygodni od dnia złożenia zamówienia. 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

- poczty elektronicznej: przesłana oferta powinna mieć formę skanu, 

 na adres ujma@pimr.poznan.pl,  

- poczty tradycyjnej, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 

ul. Starołęcka 31     60-963 Poznań 

 

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 11.12.2019 r. DO GODZ. 11:30 

Osoby do kontaktu:  

- w sprawach formalnych: Justyna Ujma, e-mail: ujma@pimr.poznan.pl,  tel. kom. 514796360 

- w sprawach merytorycznych: Dorota Kapcińska -Popowska, e-mail: dorota@pimr.poznan.pl, tel. 61 8 712 

290   

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

- http://www.pimr.poznan.pl 

X. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

Załącznik n r 3 - Wzór formularza ofertowego,  

ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA DOŁĄCZENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 SPECYFIKACJI ŚWIADCZONEJ USŁUGI 
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