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Warszawa, dn. 22.02.2021r. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz- 
Instytut Tele- i Radiotechniczny 
ul. Ratuszowa 11 
03-450 Warszawa 
www.itr.org.pl 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 002/CW/2021 

 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie formy do detalu wg załączonego 
rysunku oraz wykonanie detalu. 
 
CPV kod:     43415000-5 
 

I. Przedmiot zamówienia  
 

Przedstawienie oferty na wykonanie formy oraz wykonanie detalu zawartego w załączniku do 
zapytania.  

 

II. Informacje dodatkowe 

1. Ofertę należy przedstawić dla podanej w przedmiocie zamówienia liczby sztuk.  
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym 

terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów 

III. Termin realizacji zamówienia:  14.06.2021r. 

IV. Termin składania ofert: do 02.03.2021r. godz. 1200. 

V.  Sposób przygotowania i miejsce składania ofert  
 

1. Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres 
krzysztof.broda@itr.lukasiewicz.gov.pl: za pomocą dołączonego formularza ofertowego. 

2. Spełnienie Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie 
https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/przetargi 

3. Wyklucza się oferty cząstkowe. 
4. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. 

 

VI. Kryterium oceny ofert:  
 
K1. cena oferty 50 pkt  
K2. czas realizacji 50 pkt 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami  
i wagami, zamawiający będzie oceniał poszczególne oferty punktowo, wg następującego wzoru:  
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WYNIK = 50 *Cmin /Cof + 50*Tmin/ Tof 
 
gdzie: Cof - cena oferty; Cmin - cena minimalna wśród ocenianych ofert; Tof - czas realizacji podany w 
ofercie (liczba tygodni); Tmin - minimalny czas realizacji (liczba tygodni). 

VII.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-
ofertowe 

VIII. Dodatkowych informacji udziela:   Krzysztof Broda, krzysztof.broda@itr.lukasiewicz.gov.pl   
tel. 22 590-73-79 
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