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Poznań, dnia 19.07.2021 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  
Nr 14/04/07/2021/ZB/POIR 

 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Sieć Badawcza Łukasiewicz -  
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
ul. Starołęcka 31 
60-963 Poznań 
NIP: 777-00-03-280 
REGON: 386701226 
 
 
II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
 
„Zakup momentomierza” 
 
Specyfikacja techniczna:  
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Opis elementów:  

Momentomierz  
 

Lp. Przedmiot zakupu Opis przedmiotu 
Min. 

stopień 
ochrony 

Liczba 
sztuk 

1. Momentomierz 

Możliwość zasilania czujnika z ciągnika 
rolniczego (ok. 14V DC). 

Pomiar momentu obrotowego i prędkości 
obrotowej w 2 kierunkach. 

Zakres pomiaru momentu  w zakresie min. 
+/- 2500Nm lub większy. 

Minimalny zakres pomiaru prędkości 
obrotowej +/- 2000obr/min lub więcej. 

Sygnał wyjściowy: napięciowy (0-10V) 
i prądowy (4 -20mA) i CAN-Bus. 

Temperatura pracy: od -40 °C do +85 °C. 

Możliwość wymiany elementów 
przyłączeniowych – przezbrajanie 
momentomierza pod różne wielkości 
wielowypustów. 

W zestawie z przyłączami: WOM typ I 
(wałek i otwór  1 i 3/8” z 6 
wielowypustami). 

Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. 

 

IP65 1 
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 Kod CPV: 31000000-6 – Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne  
 
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. 108 ust. 1  ustawy Prawa zamówień publicznych 
z dnia 11.09.2019, 

 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 najmniej10 % 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. 

112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 roku. 
 
 
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 2 i  oświadczeniu 
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK 
NR 3. 
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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: 
 
 

 Cena netto za wykonanie zamówienia – waga 80% 

 

 

 

 

 Termin  wykonania dostawy – waga 20%  

 
 
 

 
 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Zgodnie z wybraną najkorzystniejszą ofertą nie dłuższy niż 4 tygodnie. 
 
 
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 
Oferta zgodnie z art. 63 ust. 2 oraz 68 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 
musi być złożona w formie elektronicznej na platformie - Bazy konkurencyjności. Wszystkie 
ceny w ofercie muszą być podanej w walucie polskiej (PLN) lub w walucie EURO. 

 
 

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 27.07.2021  O GODZ. 23.59 
 

 
 

Cena netto oferty najtańszej x 80% = _______ pkt. 
 
 
 
 

Cena netto oferty badanej 

Najkrótszy termin realizacji dostawy 
x 20% = _______ pkt. 

Termin oferty badanej   
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Osoby do kontaktu:  
 w sprawach formalnych: Piotr Hedrych, e-mail: przetargi@pimr.lukasiewicz.gov.pl, 

tel. kom. 514948520, 
 w sprawach technicznych: Michał Zawada, e-mail: 

michal.zawada@pimr.lukasiewicz.gov.pl, tel. 061 871 22 48 
 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

 http://www.pimr.poznan.pl 
 http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 
 

X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z treścią art.19 ust. 1 „PZP” w związku z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Z administratorem można się z skontaktować: 
listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn 
Rolniczych, ul. Starołęcka 31  60-963 Poznań, przez e-mail: 
office@pimr.lukasiewicz.gov.pl  

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować 
listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn 
Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963  Poznań (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) 
lub przez e-mail: iod@pimr.lukasiewicz.gov.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 
przedmiotowa dokumentacja. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy prawa, w tym o art. 18 oraz art. 74 
ust. 1 i 2 PZP. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane), zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z 
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z PZP. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. 

Zgodnie z art. 75 PZP w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są 
przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 
RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Na 
podstawie art. 19 ust. 4 PZP informujemy, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe 
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Na podstawie art. 19 ust. 4 PZP 
informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

10. Zgodnie z art. 19 ust. 5 PZP jako zamawiający przetwarzamy dane osobowe zebrane w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich 
bezprawnym rozpowszechnianiem. 
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11. Zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 PZP jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub 
interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać danych osobowych, w przypadku 
zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie dostaw lub usług, 
z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, 
festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub 
z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z 
zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, 
jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone 
do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane. 

12. Zgodnie z art. 18 ust. 6 PZP zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 
10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa 
w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. 

13. Zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o 
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych 
danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgodnie z 
art. 74 ust. 4 PZP udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 PZP, ma zastosowanie 
do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady 
jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 PZP i art. 18 ust. 3-6 PZP, stosuje się odpowiednio. 

14. Zgodnie z art. 76 PZP skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z 
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 
16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 
jego załączników. 

15. Zgodnie z art. 269 ust 2 PZP w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez 
zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 
16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.  

16. Zgodnie z art. 269 ust 3 PZP Prezes Urzędu zapewnia techniczne utrzymanie systemu 
teleinformatycznego, przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn Zamówień 
Publicznych, oraz określa okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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XI. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna  

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

Załącznik nr 4 –  Wzór formularza ofertowego.  

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOŁĄCZENIA DO FORMULARZA PODPISANEJ 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  Z ZAŁĄCZNIKA NR. 1 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
 


