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Rzeszów 14.02.2013. 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  

 

W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO 

NA ZAKUP URZĄDZEŃ DO BADANIA ODPORNOŚCI KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 

(KOD CPV 38296000-6) 

 

Działanie 

Działanie I.3 Wspieranie innowacji 

 

Tytuł projektu 

„Budowa Zakładu Laboratoryjno – Produkcyjnego Technologii światłowodowych, zlokalizowanych na 
działkach nr ew. 1867/156 i 1867/157 położnych w Jasionce, gm. Trzebownisko”. 

 
  
 
 
 
 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI 
WSCHODNIEJ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA I: NOWOCZESNA GOSPODARKA, 

DZIAŁANIE I.3: WSPIERANIE INNOWACJI,  
UMOWA Z DNIA 27.09.2012 NR POPW.01.03.00-18-021/12-00 
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1. Organizator przetargu: 

P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 
35-205 Rzeszów 
 
NIP:  813-03-36-808 
REGON: 690216613 
KRS: 0000113958 
 

2. Tryb przeprowadzenia przetargu:  

 
a. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70¹ i 70³- 705  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).  
Przetarg organizowany jest w związku z projektem „Budowa Zakładu Laboratoryjno 
Produkcyjnego Technologii światłowodowych, zlokalizowanych na działkach nr ew. 
1867/156 i 1867/157 położnych w Jasionce, gm. Trzebownisko” w ramach Działania 
I.3: Wspieranie Innowacji, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.  

 
 

3. Opis przedmiotu przetargu:  
 

a. Przedmiotem niniejszego przetargu jest zakup urządzeń do badania odporności kabli 
światłowodowych (KOD CPV 38296000-6) 

 
b. Zakres dostawy obejmuje: 

 
• Urządzenie do badania wzdłu żnej wodoszczelno ści kabla światłowodowego  

 
Urządzenie powinno umożliwiać badanie kabli o średnicy od 5 – 35 mm i stwierdzić, 
czy wszystkie woda może przeciekać do wnętrza kabla. 

 
• Urządzenie do badania odporno ści kabli światłowodowych na zgniatanie  

 
Urządzenie powinno umożliwiać badanie kabli o średnicy od 5 – 35 mm i pozwolić na 
ocenę reakcji kabla na zgniatanie (wpływ na tłumienność, pojawiające się 
zniekształcenia) 
 

• Urządzenie do badania odporno ści kabli światłowodowych na rozci ąganie  
 
Urządzenie powinno umożliwiać badanie kabli o średnicy od 5 – 35 mm, przy sile 
naciągu 200 – 2000 N na długości 1 m. 

 
 
4. Termin realizacji zamówienia:  
 
 Wymagany termin realizacji całości zamówienia: do dnia 30.09.2013. 
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5. Warunki przetargu:  
 

a. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają 
następujące warunki:  

 
I. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych 

przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

II. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

III. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     
zamówienia;  

 
b. Organizator przetargu dokona  oceny spełniania warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu a określonych w pkt a., według formuły spełnia / nie spełnia - w oparciu o 
analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w niniejszym postępowaniu dostarczą Oferenci.  

 
c. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu a 

określonych w pkt a, Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty następujące 
dokumenty:  

 
 

I. informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu Z REJESTRU 
PRZEDSIĘBIORCÓW pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 
poz.1186, z późn. zm.)- wydruk komputerowy pobrany z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego [wydruk do pobrania na stronie internetowej  
https://ems.ms.gov.pl/) lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej [ wydruk do pobrania na stronie 
internetowej  https://prod.ceidg.gov.pl ];  

II. oświadczenie w spełnianiu warunków przetargu 
 

 
d. Nie przewiduje się wnoszenia wadium, 

 
 
6. Sposób przygotowania ofert:  
 

a. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy”  stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszego ogłoszenia, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając 
nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.  
„Formularz ofertowy” (załącznik nr 1) zawiera oświadczenie o spełnianiu wymogów 
przetargu. Jego podpisanie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu 
warunków przetargu. 

b. Do „Formularza ofertowego”  stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych 
Warunków Przetargowych, należy dołączyć:  

I. informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu Z REJESTRU 
PRZEDSIĘBIORCÓW pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. 
zm.)- wydruk komputerowy pobrany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego [ wydruk do pobrania na stronie internetowej  https://ems.ms.gov.pl/) lub 
wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej [wydruk do pobrania na stronie internetowej  https://prod.ceidg.gov.pl];  

c. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych 
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7. Cena:  
 

a. Wykonawca określa cenę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do 
niniejszych Warunków Przetargowych. 

b. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w kwocie brutto, tj. wraz podatkiem VAT. 
Cena powinna być wyrażona w PLN, natomiast dopuszcza się możliwość złożenia ceny 
ofertowej w innej walucie niż PLN, przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku złożenia oferty w 
innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert zamawiający dokona przeliczenia tej 
waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 

c. Cena podana przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

 
 
8. Ocena Ofert:  
 

a. Kryterium oceny ofert stanowi Cena:  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

b. Poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za cenę brutto przedstawioną w 
Formularzu Ofertowym, w skali 1:100, obliczone według wzoru:  

 
 

najni ższa oferowana cena brutto  
C= -------------------------------------------------------- x 100 pkt. 

cena oferty badanej brutto  
 

c.  Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach 
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

d. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. 
kryterium wynosi 100 pkt.  

e. Organizator przetargu odrzuca oferty jeżeli:  
I. oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym 

miejscu, 
II. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych 

w ogłoszeniu, 
III. jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu, 
IV. oferta nosi ślady naruszenia przed jej otwarciem.   

 
 
9. Miejsce i termin zło żenia ofert:  
 

a. Ofertę zgodną z wymaganiami niniejszych Warunków Przetargowych należy złożyć w 
siedzibie Organizatora Przetargu  

P.H. „ELMAT” Sp. z o.o., Rogo źnica 312, Głogów Małopolski 36-060, 

I piętro  
SKŁADANIE OFERT- nie pó źniej ni ż do 28.02.2013 ROKU GODZ. 10.00 

 

Nazwa kryterium 
oceny ofert: 

Znaczenie 
procentowe 
Kryterium 

Waga                       
(maksymalna 

liczba punktów) 
 

Cena 
 

100 % 100 pkt 



 
   
 

Fundusze Europejskie  – dla rozwoju Polski Wschodni ej 

5 
 

 
b. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:  

 
  P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
       Rogoźnica 312,  
Głogów Małopolski 36-060 
( Nazwa Organizatora Przetargu) 
 

Oferta do przetargu  NA ZAKUP URZĄDZEŃ DO BADANIA ODPORNOŚCI KABLI 

ŚWIATŁOWODOWYCH (KOD CPV 38296000-6)  w ramach projektu „Budowa Zakładu Laboratoryjno 

– Produkcyjnego Technologii światłowodowych, zlokalizowanych na działkach nr ew. 1867/156 i 

1867/157 położnych w Jasionce, gm. Trzebownisko”. Projekt realizowany w ramach  Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, 

Działanie I.3: Wspieranie Innowacji,  

 
Nie otwiera ć przed: 28.02.2013 r., godz. 12.00 
 
 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
 

a. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora Przetargu- 

 P.H. „ELMAT” Sp. z o.o., Rogo źnica 312, Głogów Małopolski 36-060, 

I piętro  

dnia  28.02.2013 r., o godzinie 12.00 

 
 
11. Sposób porozumiewania si ę Organizatora przetargu z Oferentami:  
 

a. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Oferentami jest: Rafał Kalisz  
tel. 17 8660800, fax 17 8660810, e-mail: r.kalisz@elmat.pl 
 

b. Informacje są udzielane również w siedzibie Organizatora Przetargu 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o., Rogo źnica 312, Głogów Małopolski 36-060, 
w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 
 

c. W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu i Oferenci 
przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 
 
12. Wadium:  
 

a. Organizator przetargu nie wymaga wniesienia przez Oferentów, biorących udział w 
przetargu wadium.  

 
 
13. Termin zwi ązania ofert ą:  

 
a. Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty;  
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14. Rozstrzygni ęcie przetargu:  
 

a. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator przetargu wezwie Oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli Oferent uchyla się od zawarcia 
umowy Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w 
kolejności,  pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.   

 
b. Organizator przetargu po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania 

wyboru, powiadamia na piśmie Oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez 
dokonania wyboru. Ponadto Organizator przetargu zamieści na swojej stronie 
internetowej informację o wyniku przetargu.  

 
 
15. Informacje dodatkowe:  
 

a. Warunki udziału w przetargu określone niniejszym ogłoszeniem udostępnione są na stronie 
internetowej Organizatora przetargu: http://www.elmat.pl oraz na  tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Organizatora Przetargu.   

b. Organizator przetargu może dokonać modyfikacji lub odwołania niniejszych warunków 
przetargu, informując o tym na stronie internetowej Organizatora przetargu: 
http://www.elmat.pl oraz na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora Przetargu.  

c. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.  

d. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Przetargu znajdują zastosowanie 
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. 
zm.). 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
 
 

…………………………………….…                                                    
(miejscowość, data) 

 
       

Dane Oferenta:  
Nazwa Adres  

 
 
 
 

 

Osoba do kontaktu 
Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 
Instytucja: …………………………………………………………... 
Adres: ………….........…………………………………………….. 
Telefon: …………………………………………………………… 
Fax: …………………….…………………………………………… 
E-mail: ……………...……………………………………………… 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu z dnia 14.02.2013r. na zakup URZĄDZEŃ DO 
BADANIA ODPORNOŚCI KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH (KOD CPV 38296000-6) realizowany w 
ramach projektu „„Budowa Zakładu Laboratoryjno – Produkcyjnego Technologii światłowodowych, 
zlokalizowanych na działkach nr ew. 1867/156 i 1867/157 położnych w Jasionce, gm. Trzebownisko”, 
Projekt realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi 
priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3: Wspieranie Innowacji, przedstawiam 
następującą ofertę cenową realizacji w/w przedmiotu przetargu:  
 
Nazwa i opis pozycji przedmiotu przetargu:……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa i opis pozycji przedmiotu przetargu:……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa i opis pozycji przedmiotu przetargu:……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Warto ść brutto ( tj. z podatkiem VAT):……………………………………………….. ........................zł;  
 
(słownie:………………………………………………………………………………………………….………)  
 
Oświadczam, że:  

• Spełniamy wymogi przetargu; 
• Zapoznałem się Warunkami Przetargowymi dla niniejszego przetargu i nie wnoszę żadnych uwag 

ani zastrzeżeń; 
• Zapoznałem się z opisem przedmiotu przetargu, i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń; 
• W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i 

terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;  
• Zobowiązuję się wykonać przedmiot przetargu zgodnie ze wskazaniami określonymi w niniejszych 

Warunkach Przetargowych oraz w terminach w nich opisanych;  
• Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty;  

 

 
 

…………………………………………………..……………… 
(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Oferenta) 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 


