
nformacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

17-10-2019 

Termin składania ofert 

28-10-2019 

Numer ogłoszenia 

1212442 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferta powinna być przesłana mailem na adres: spawlowski@piap.pl oraz 

kzp@piap.pl do dnia 28.10.2019 godz. 10:00, na Formularzu Ofertowym 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

spawlowski@piap.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Sebastian Pawłowski 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

601345515 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów konstrukcyjnych wg 

załączonej dokumentacji. 

Zamówienie jest podzielone na 2 części (Część 1 i Cześć 2). 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub tylko na 

jedną. Złożona oferta musi zawierać wszystkie elementy składowe danej części. 

 

 

Część 1. 

1. plyta_nosna_aku MT-05-01 A.14 5 szt. 



2. katownik_aku MT-05-06 A.11 5 szt. 

3. ramie MT-01-03-01 A.4 4 szt. 

4. plyta MT-01-05-01 A.11 4 szt. 

5. prowadnica_lewa MT-01-05-02 A.10 4 szt. 

6. prowadnica_prawa MT-01-05-03 A.9 4 szt. 

7. wspornik_zlacza MT-01-05-05 A.8 4 szt. 

8. pokrywa MT-01-08-01 A.3 4 szt. 

9. pokrywa_gorna MT-01-09-01 A.4 4 szt. 

 

Część 2. 

1. Mocowanie wału z ramieniem MT2-02.11 A.12 8 szt. 

2. Wspornik MT2-02.08.01 A.3 4 szt. 

3. Wał środkowy MT2-02.03.03 A.19 4 szt. 

4. Łożysko oprawa docisk MT2-02.02.02 A.5 8 szt. 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Materiały niezbędne do realizacji projektu MOBI-TARGET 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów konstrukcyjnych wg 

załączonej dokumentacji. 

Zamówienie jest podzielone na 2 części (Część 1 i Cześć 2). 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub tylko na 

jedną. Złożona oferta musi zawierać wszystkie elementy składowe danej części. 

 

 

Część 1. 

1. plyta_nosna_aku MT-05-01 A.14 5 szt. 

2. katownik_aku MT-05-06 A.11 5 szt. 



3. ramie MT-01-03-01 A.4 4 szt. 

4. plyta MT-01-05-01 A.11 4 szt. 

5. prowadnica_lewa MT-01-05-02 A.10 4 szt. 

6. prowadnica_prawa MT-01-05-03 A.9 4 szt. 

7. wspornik_zlacza MT-01-05-05 A.8 4 szt. 

8. pokrywa MT-01-08-01 A.3 4 szt. 

9. pokrywa_gorna MT-01-09-01 A.4 4 szt. 

 

Część 2. 

1. Mocowanie wału z ramieniem MT2-02.11 A.12 8 szt. 

2. Wspornik MT2-02.08.01 A.3 4 szt. 

3. Wał środkowy MT2-02.03.03 A.19 4 szt. 

4. Łożysko oprawa docisk MT2-02.02.02 A.5 8 szt. 

Kod CPV 

45262670-8 

Nazwa kodu CPV 

Obróbka metali 

Harmonogram realizacji zamówienia 

do 12 listopada 2019 

Załączniki 

 Katowniki 

 Płyta nosna 

 Mocowanie wału 

 Wspornik2 

 Wał środkowy 

 łożysko oprawa 

 Pokrywa2 

 Wspornik 

 Prowadnica prawa 

 Prowadnica lewa 

 Płyta 

 Ramię 

 Pokrywa 

 Formularz ofertowy 

 zaproszenie do składania ofert 

Pytania i wyjaśnienia 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356727
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356726
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356725
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356724
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356723
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356722
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356721
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356720
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356719
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356718
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356717
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356716
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356715
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356714
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356713


Brak pytań i wyjaśnień 

Dodatkowe warunki 

Zamawiający wymaga załączenia jakościowego certyfikatu zgodności 

potwierdzającego zgodność wykonanych elementów z przekazaną dokumentacją. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Zamawiający wymaga załączenia jakościowego certyfikatu zgodności 

potwierdzającego zgodność wykonanych elementów z przekazaną dokumentacją. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

K 1 – Cena brutto za dostawę 100% 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do 

zrealizowania zamówienia. 

Sposób obliczania wartości punktowej 

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie 

następujących 

wzorów: 

Kryterium – K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty. 

Wykluczenia 

1. wykonawca będący osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

2. wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

3. wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 



decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4. wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów; 

5. wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

6. wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

8. wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

9. wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

10. wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

11. wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP 



Adres 

al. Aleje Jerozolimskie 202 

02-486 Warszawa 

mazowieckie , Warszawa 

Numer telefonu 

+48228740325 

Fax 

22 874 02 21 

NIP 

5250008815 

Tytuł projektu 

System inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z zaawansowanym systemem 

detekcji trafień i nowoczesnym kompozytowym pancerzem ochronnym MOBI-

TARGET. 

Numer projektu 

POIR.01.02.00-00-0076/16-00 
 


