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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
1. Zamawiającym jest Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy  

im. Sylwestra Kaliskiego. 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

ul. Hery 23, 01-497 Warszawa 

Strona www: www.ifpilm.pl;  

adres e-mail: sekretariat@ifpilm.pl,  

tel.:  48/ 22 638 14 60 

   NIP: 5250007193 

   REGON: 010371929 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na podstawie na art. 11 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów elektronicznych AFE wzmacniaczy ładunkowych oraz modułów 

elektronicznych przetworników analogowo – cyfrowych w formacie  FMC do detektora GEM ( wykonanie projektu, 

wyprodukowanie oraz montaż), a w szczególności wyprodukowanie prototypów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym 

Ogłoszeniu. 

4. W przypadku, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa dopuszczalny margines tolerancji lub 

minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego sprzętu winny mieścić się we 

wskazanych przez Zamawiającego przedziałach i zakresach tolerancji pod rygorem odrzucenia oferty. 

5. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin wykonania zamówienia: dla każdej z części – wykonanie po 2 sztuk prototypów do 31.03.2023 oraz 

26 sztuk finalnych do dnia 30.11.2023. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu i nie wymaga złożenia podmiotowych środków 

dowodowych w tym zakresie. 

 

VI. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU 
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Ogłoszeniu, w języku polskim na druku 

stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.  

2. Do oferty należy załączyć: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru; 

2) Specyfikację techniczną zamówienia – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 

http://www.ifpilm.pl/
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3) Pełnomocnictwo z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz 

z ofertą (o ile dotyczy); 

3. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa: 

- w ust. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

(dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert). 

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

 

4. Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty, powinny być podpisane lub poświadczone przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do 

oferty pełnomocnictwem. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia. 

6. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej, z dopiskiem w tytule: „Dostawa modułów elektronicznych do 

detektora GEM (AFE, FMC), nr sprawy 81.STiO.2022” i może złożyć ją  według własnego uznania w formacie 

danych, w szczególności: .doc, .docx, .pdf), podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym umożliwiającym 

identyfikację osoby składającej podpis. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Dokumenty „stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Tajne".  

 
VII. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW 
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.  
2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania części 

zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia.  
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VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim 

przypadku Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej 

czynności prawnej, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. 
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. 

Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej 

współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.  

2. Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w ust. 1 zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną. 

2. Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego, jak również ofertę należy kierować na adres  

e-mail: sekretariat@ifpilm.pl . 

3. Do udzielania szczegółowych informacji upoważnieni są: 

1) dr hab. Maryna Chernyshova, email: maryna.chernyshova@ifpilm.pl - w sprawach dotyczących przedmiotu 

zamówienia, 

2) Anna Rowicka, email: anna.rowicka@ifpilm.pl, tel. 609 266 266 – w sprawach dotyczących procedury 

postępowania. 

4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść dokumentów przekazanych wykonawcy 

(w szczególności ogłoszenia o konkursie). Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni wykonawcom zamieszczając 

ją na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie.  

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania 

ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. W Formularzu oferty należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość VAT oraz cenę brutto zgodnie z 

załączonym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) w PLN lub w innej walucie 

kraju Wykonawcy składającego ofertę występującej w tabeli A (kursy średnie walut obcych) ogłaszanej przez 

Narodowy Bank Polski (NBP). 

2. Zamawiający przewiduje rozliczenia w PLN lub w walutach obcych kraju Wykonawcy składającego ofertę.  

3. W przypadku rozliczenia w walutach obcych kraju Wykonawcy składającego ofertę Zamawiający dla porównania cen 

ofert przeliczy walutę obcą według kursu sprzedaży waluty ogłoszonego w Tabeli kursów kupna i sprzedaży walut 

obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert zamieszczonego na stronie internetowej: 

mailto:sekretariat@ifpilm.pl
mailto:maryna.chernyshova@ifpilm.pl
mailto:anna.rowicka@ifpilm.pl
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 http://www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html oraz uwzględni w cenie należny podatek od towarów i usług (VAT) oraz 

należne cło, które stanowią koszt Zamawiającego. 

4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać do dnia 03.01.2023r. do godz. 11:30. 
2. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.  
3. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona. 
4. Otwarcie ofert nastąpi 03.01.2023r. o godz. 12:00. 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje o nazwach albo imionach 

i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje o cenach zawartych w ofertach. 
6. Zamawiający będzie informował o wszelkich zmianach terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY 
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium „CENA OFERTY BRUTTO” 

(waga kryterium – 100%), 

2. Punkty w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO” (max. 100 pkt.) zostaną przyznane w oparciu o następujący wzór: 

 

    cena oferty z najniższą ceną 

liczba punktów ocenianej oferty =       --------------------------------------------- x 100 pkt. 

w kryterium CENA OFERTY BRUTTO     cena oferty ocenianej 

 

Uzyskana z wyliczenia liczba punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

 

XV. BADANIE I OCENA OFERT 
1. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia i innych dokumentów składanych w postępowaniu lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

2. Zamawiający uprawniony jest do poprawiania w ofercie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek 

rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, który złożył ofertę.  

3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert, w tym wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jako ofertę z rażąco niską ceną lub kosztem, jeżeli Wykonawca,  nie udzieli wyjaśnień  

w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie 

ceny lub kosztu. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

http://www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html
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1) została złożona po terminie składania ofert, 

2) została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył 

wymaganych w postępowaniu dokumentów (po wyczerpaniu procedury wezwania do ich uzupełnienia), 

3) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, a także treści załączników do ogłoszenia, jeżeli zostały 

przewidziane (w szczególności treści opisu przedmiotu zamówienia), 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny (dotyczy to w szczególności przyjęcia błędnej stawki podatku VAT), 

5) zawiera rażąco niską cenę (po wyczerpaniu procedury wyjaśnień elementów mających wpływ na jej ustalenie). 

 

XVI. WYBÓR OFERTY  
1. Zamawiający udzieli zamówienia oraz zawrze umowę z  Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 
2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania 

i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  

i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 

3) unieważnieniu postępowania; 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt  1 lub 3 na stronie internetowej, na której 

prowadzone jest postępowanie. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta w danej części 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie i miejscu określonym w zaproszeniu do zawarcia umowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru 

ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 
 

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podawania 

przyczyny. 

 

 



Postępowanie nr 81.STiO.2022 

7 
 

XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 jako „RODO”, wszystkie osoby składające ofertę w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, jest Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (IFPiLM) z siedzibą  

w Warszawie (ul. Hery 23, 01-497 Warszawa, tel. +48 22 6381460, e-mail: sekretariat@ifpilm.pl). 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  skontaktować się poprzez e-mail: 

iod@ifpilm.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO  

w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze 

zm.) w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o 

zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy. 

4. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane 

będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie 

zamówienia jest jawne. 

5. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie  

w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności. Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym osobom lub podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do 

Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty 

świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni 

administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące 

działalność pocztową lub kurierską. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym 

przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych  

i uregulowaniach wewnętrznych IFPiLM w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń 

przysługujących IFPiLM i w stosunku do niego. 

7. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia będzie przechowywana przez okres 5 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu 

zakończenia postępowania. 

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma 

charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału. 

9. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

3) 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;  

4) prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;  

5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych 

w art. 21 RODO; 

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

mailto:sekretariat@ifpilm.pl
mailto:iod@ifpilm.pl
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przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1. 

Zgodnie z RODO, każdej  osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna (składana z ofertą) 

Załącznik nr 3. Formularz oferty 

Załącznik nr 4. Projekt umowy 


		2022-12-23T11:45:21+0100
	Andrzej Zygmunt Gałkowski




