
 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 
 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164) z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. Nr 96, poz. 15, z późn. zm.). 
 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Instytut Transportu Samochodowego 
Adres: 
ul. Jagiellońska 80 
03 - 301 Warszawa 
 
 
Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:  
Marcin Grobelny, e-mail: marcin.grobelny@its.waw.pl w sprawach merytorycznych  
Tomasz Tkacz, e-mail: tomasz.tkacz@its.waw.pl w sprawach zamówień publicznych  
 

 
Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust. 1 pkt. 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków 

 
Przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez 
zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu 
kosztów badań lub rozwoju. 

 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest:  
Dostawa komory do przyspieszonych badań starzeniowych 

 
o minimalnych parametrach technicznych, wymaganiach w Zał. Nr 2 do Ogłoszenia - 
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 

 
III. TERMIN REALIZACJI 

 
do 21 dni od dnia podpisania umowy 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
Oferta powinna zawierać: 
1. Formularz ofertowy stanowiący Zał. Nr 1 do ogłoszenia 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Zał. Nr 2 do ogłoszenia 
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V. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:  

1. Cena brutto  - 80 % 
2. Termin wykonania -  20 % 
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. 

 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczoną jako „Dostawa komory do przyspieszonych badań 

starzeniowych” należy: 
a) przesłać na adres Zamawiającego: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 

03-301 Warszawa,  z terminem doręczenia określonym w pkt VI. 2., 
 

b) lub złożyć w Sekretariacie ITS, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, piętro pierwsze (wejście 
przez biuro przepustek) w terminie doręczenia określonym w pkt VI. 2. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2017r. o godz. 12:00 

 

 
 
 


