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                   Rzeszów, 09.04.2012r. 

………………………………….  

Pieczątka firmowa Zamawiającego 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/12  

 

 

Z dnia 9 kwietnia 2012 r. na zakup usług badawczych na potrzeby projektu pn. „Wykonanie 

prototypu detektora bazującego na hetero złączu krzemowo – organicznym, pracującego w zakresie 

bliskiej podczerwieni", Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.  

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

P. H. „ELMAT” Sp. z o.o. w Rzeszowie 

ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów 

NIP 813-03-36-808, REGON 690216613,  

tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0811 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

KOD CPV: 73110000-6 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usług badawczych w ramach projektu „Wykonanie 

prototypu detektora bazującego na heterozłączu krzemowo-organicznym, pracującego w 

zakresie bliskiej podczerwieni", Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. 

 

Usługi badawcze, które będą wykonane w ramach projektu mają na celu opracowanie nowej 

technologii i nowych materiałów do wytwarzania detektorów światła podczerwonego, 

pracujących w zakresie długości fal od 1 do 2.5 µm. Przedmiotowy detektor ma zostać oparty 

na nowych materiałach i metodach wytwarzania detektorów bliskiej podczerwieni, bazujących 

na heterozłączach krzemowo-organicznych.  

 Zapytanie ofertowe dotyczy zlecenia następujących 10 usług: 

Zadanie Usługa 

1. 
Wyselekcjonowanie najlepiej rokujących materiałów organicznych do wytwarzania heterozłącz 
Si-Org 

2. 
Optymalizacja struktury pod względem geometrycznym w celu praktycznego ograniczenia 
czasu odpowiedzi  

3. 
Rozbudowa modelu teoretycznego i badanie podstawowej fizyki interfejsu Si-materiał 
organiczny przy stosowaniu różnego rodzaju podłoży 

4. 
Rozbudowa modelu teoretycznego i badanie podstawowej fizyki interfejsu Si-materiał 
organiczny ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na czułość i sprawność 
prądową detektora 
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5. 
Badanie czasu życia i odporności na warunki zewnętrzne (w tym przede wszystkim na 
narażenia temperaturowe) dla różnych materiałów organicznych w różnych układach 
detektorowych  

6. 
Opracowanie najbardziej efektywnego procesu wytwarzania fotodetektorów w warunkach 
laboratoryjnych 

7. 
Rozwinięcie modelu fizycznego, w celu pełnego zrozumienia procesów fizycznych 
odpowiedzialnych za absorbcję światła w zakresie energii poniżej przerwy energetycznej obu 
materiałów  

8. 
Integracja detektora ze scalonym krzemowym układem optoelektronicznym i z matrycą 
sensorów+B39 

9. 
Badania nad optymalizacją technologii wytwarzania opracowanych fotodetektorów wraz z 
zintegrowanym krzemowym układem scalonym 

10. 
Wykonanie ostatecznych prototypów fotodetektorów, wykonanie dokumentacji technicznej 
wykonanych prototypów i opracowanej technologii 

 

Zapytanie ofertowe zostało podzielone na 10 części (zgodnie z tabelą powyżej). Zamawiający 

dopuszcza złożenia oferty na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 

2. Zamawiający w załączniku nr. 2 określił szczegółowy wytyczne usług będących przedmiotem 

zlecenia.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający w załączniku nr. 2 określił szczegółowy wytyczne usług będących przedmiotem zlecenia.  

 

IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny brutto za każdą z usług, której 

dotyczy oferta. 

2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, 

a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Załącznik nr. 1).  

2. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  

3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane,  

4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana,  

5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na 

terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym,  

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim 
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7. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem 

Zamawiającego, oraz zapisem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/13 z dnia 

09.04.2013 na zakup usług badawczych na potrzeby projektu pn. „Wykonanie prototypu detektora 

bazującego na hetero złączu krzemowo – organicznym, pracującego w zakresie bliskiej 

podczerwieni", Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych””. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  

adres: Rogoźnica 312, 36-020 Głogów Małopolski, do dnia 23.04.2012r. godz. 16:00. Datą 

złożenia oferty jest  dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 24.04.2012r. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.elmat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w oddziale 

Zamawiającego tj. Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

VII. OCENA OFERT 

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu realizacji 

przedmiotu zamówienia). 

O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.elmat.pl oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia o 

wyborze wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela p. Michał Dłubek pod numerem telefonu + 48 17 866 0849 oraz 

adresem email: elmat@elmat.pl 

Do niniejszego zapytania dołączone zostały następujące załączniki: 

Załącznik Nr. 1 – Formularz oferty 

Załąćznik Nr. 2 - Opis zlecanych usług 

http://www.elmat.pl/
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty  

 
 
 
 (pieczęć firmowa wykonawcy)              (miejscowość,  data)  
  
 

OFERTA WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P. H. „ELMAT” Sp. z o.o. w Rzeszowie 

ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów 

NIP 813-03-36-808, REGON 690216613,  

tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0811 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa (Firma) Wykonawcy......................................................................................................... 
Adres siedziby.............................................................................................................................  
Adres do korespondencji………………….………………………………………………………….  
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ……………………………………….  
Adres strony internetowej…………………………………………………………………………….  
E-mail:…………………………………..…………………………………………………………….  
nr NIP......................................................................................................................................... 
nr REGON.................................................................................................................................. 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 1.4/1/12 z dnia 09.04.2012r. na zakup zakup 
usług badawczych na potrzeby projektu pn. „Wykonanie prototypu detektora bazującego na hetero 
złączu krzemowo – organicznym, pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni", Działanie 1.4 
„Wsparcie projektów celowych”.  
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie następujących usług:  
 

1. Usługa ………………………………………………………………………………………………….. 
za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł 
(słownie: ............................................................................................................................)   

 
2. Usługa ………………………………………………………………………………………………….. 

za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł 
(słownie: ............................................................................................................................)   

 
3. Usługa ………………………………………………………………………………………………….. 

za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł 
(słownie: ............................................................................................................................)   

 
4. Usługa ………………………………………………………………………………………………….. 

za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł 
(słownie: ............................................................................................................................)   
 

5. Usługa ………………………………………………………………………………………………….. 
za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł 
(słownie: ............................................................................................................................)   
 

6. Usługa ………………………………………………………………………………………………….. 
za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł 
(słownie: ............................................................................................................................)   
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7. Usługa ………………………………………………………………………………………………….. 
za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł 
(słownie: ............................................................................................................................)   
 

8. Usługa ………………………………………………………………………………………………….. 
za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł 
(słownie: ............................................................................................................................)   
 

9. Usługa ………………………………………………………………………………………………….. 
za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł 
(słownie: ............................................................................................................................)   
 

10. Usługa ………………………………………………………………………………………………….. 
za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł 
(słownie: ............................................................................................................................)   
 

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
 
1. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i realizacji zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym podatek VAT.  
3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminach przedstawionych w zapytaniu ofertowym.  
4.  Warunki płatności 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 – Opis usług będących przedmiotem zapytania ofertowego 
 

Zadanie Usługa Szczegóły usług badawczych 
Termin 
realizacji  

1. 

Zakup usługi badawczej 
- wyselekcjonowanie 
najlepiej rokujących 
materialów organicznych 
do wytwarzania 
heterozłącz Si-Org 

Zlecenie wyselekcjonowania najlepiej rokujących 
materiałów organicznych do wytwarzania heterozłącz 
krzemowo-organicznych, które będą miały największe 
szanse spełnienia wymagań rynkowych i 
funkcjonalnych określonych w pierwszej części 
zadania. Będzie się to wiązało z koniecznością 
badania i opracowania modelu fizycznego, 
opisującego niepełnie zbadaną obecnie fizykę 
interfejsu Si-materiał organiczny.  

31.03.2013
. 

2. 

Zakup usługi badawczej 
- Optymalizacja struktury 
pod względem 
geometrycznym w celu 
praktycznego 
ograniczenia czasu 
odpowiedzi  

Zlecenie badań mających na celu określenie 
teoretycznych limitów prędkości odpowiedzi detektora 
i jego pasma elektrycznego, a także optymalizację 
struktury fizycznej detektora, w celu praktycznego 
ograniczenia czasu odpowiedzi. Na tym etapie maja 
zostać opracowane próbki, które będą badane przez 
Zleceniodawcę, w celu zmierzenia uzyskanych 
funkcjonalnych parametrów.  

30.06.2013
. 

3. 

Zakup usługi badawczej 
- rozbudowa modelu 
teoretycznego i badanie 
podstawowej fizyki 
interfejsu Si-materiał 
organiczny przy 
stosowaniu róznego 
rodzaju podłoży 

Rozbudowa modelu teoretycznego i badanie 
podstawowej fizyki interfejsu Si-materiał organiczny 
przy stosowaniu różnego typu podłoży (o różnym 
stopniu domieszkowania i o różnej orientacji 
krystalograficznej). Badanie zachowania 
wyselekcjonowanych uprzednio materiałów 
organicznych w połączeniu z różnymi typami podłoży. 
Badanie wpływu domieszkowania materiałów 
organicznych na podstawowe parametry fizyczne 
detektora.  Na tym etapie maja zostać opracowane 
próbki (elementy składowe), które będą badane przez 
Zleceniodawcę pod względem prędkości odpowiedzi 
detektora.  

30.09.2013
. 

4. 

Zakup usługi badawczej 
- rozbudowa modelu 
teoretycznego i badanie 
podstawowej fizyki 
interfejsu Si-materiał 
organiczny ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
czynników wpływających 
na czułość i sprawność 
prądową detektora 

Rozbudowa modelu teoretycznego i badanie 
podstawowej fizyki interfejsu Si-materiał organiczny, 
ze szczególnym uwzględnieniem czynników 
wpływających na czułość i sprawność prądową 
detektora. Na tym etapie optymalizowana będzie 
geometria fotodetektora  w celu uzyskania 
maksymalnej absorpcji światła i zostaną określone 
zależności między czułością, a prędkością 
odpowiedzi. Na tym etapie mają zostać uzyskane 
próbki (elementy składowe), które będą badane przez 
Zleceniodawcę pod względem prędkości odpowiedzi 
detektora i pod względem czułości i charakterystyki 
spektralnej.  

31.12.2013
. 
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5. 

Zakup usługi badawczej 
- badanie czasu życia i 
odporności na warunki 
zewnętrzne (w tym 
przede wszystkim na 
narażenia 
temperaturowe) dla 
różnych materiałów 
organicznych w róznych 
układach detektorowych  

Badanie czasu życia i odporności na warunki 
zewnętrzne (w tym przede wszystkim na narażenia 
temperaturowe), dla różnych materiałów 
organicznych. Zadanie to zostanie rozbite na dwa 
podzadania, tj. wytworzenie próbek (elementów 
składowych) koniecznych do eksperymentów (co 
zostanie zlecone podwykonawcy) i przeprowadzenie 
badań dzielności klimatycznej i starzeniowych, co 
zostanie wykonane samodzielnie przez 
Zleceniodawcę. 

30.06.2014 

6. 

Zakup usługi badawczej 
- opracowanie 
najbardziej efektywnego 
procesu wytwarzania 
fotodetektorów w 
warunkach 
laboratoryjnych 

Opracowanie najbardziej efektywnego procesu 
wytwarzania fotodetektorów w warunkach 
laboratoryjnych, z uwzględnieniem parametrów takich 
jak przygotowanie materiałów i podłoży, czyszczenie i 
aktywowanie powierzchni, eksperymentalny dobór 
temperatur kolejnych kroków procesu czy szybkość 
nanoszenia warstw organicznych. Uzyskiwane na tym 
etapie próbki (systemy składowe) będą badane pod 
względem jakości interfejsu i morfologii powierzchni. 
Stosowane tu metody badań będą uwzględniały m.in. 
mikroskopię AFM i SEM. Ta część zadania zostanie 
zlecona podwykonawcy. Najlepsze próbki 
wyselekcjonowane na tym etapie zostaną również 
zbadane pod względem funkcjonalnym (tj zostanie 
zmierzona czułość, prędkość odpowiedzi, profil 
spektralny czułości, itp), w celu upewnienia się, że 
optymalizacja procesu nie spowodowała obniżenia 
parametrów funkcjonalnych. Ta część Zadania 
zostanie wykonana samodzielnie przez 
Zleceniodawcę. 

31.03.2013
. 

7. 

Zakup usługi badawczej 
- rozwinięcie modelu 
fizycznego, w celu 
pełnego zrozumienia 
procesów fizycznych 
odpowiedzialnych za 
absorcję światła w 
zakresie energii poniżej 
przerwy energetycznej 
obu materiałów  

Rozwinięcie modelu fizycznego, w celu pełnego 
zrozumienia procesów fizycznych odpowiedzialnych 
za absorpcję światła w zakresie energii poniżej 
przerwy energetycznej obu materiałów. Prace 
teoretyczne będą tu wspierane przez 
eksperymentalne pomiary charakterystyk prądowo-
napięciowych i pojemnościowo-napięciowych, 
badania spektralne fotoprądu, spektroskopia 
fotogenerowanej absorpcji PIA, spektroskopia 
Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego 
EPR, badania wpływu poziomu domieszkowania 
krzemu. Prace teoretyczne będą zlecone 
podwykonawcy, część prac pomiarowych zostanie 
wykonana samodzielnie przez Zleceniodawcę.  

30.09.2014 

8. 

Zakup usługi badawczej 
- integracja detektora ze 
scalonym krzemowym 
układem 
optoelektronicznym i z 
matrycą sensorów+B39 

Integracja detektora ze scalonym krzemowym 
układem optoelektronicznym i/lub z matrycą 
sensorów. Prace obejmować będą analizy 
teoretyczne i symulacje działania detektora w raz z 
platforma zintegrowaną.  

31.12.2014
. 

9. 

Zakup usługi badawczej 
- badania nad 
optymalizacją technologii 
wytwarzania 
opracowanych 
fotodetektorów wraz z 
zintegrowanym 
krzemowym układem 
scalonym 

Badania nad optymalną technologią wytwarzania 
opracowanych fotodetektorów wraz ze 
zintegrowanym krzemowym układem scalonym. Ta 
część zadania 9 zostanie zlecona podwykonawcy. 
Pomiar parametrów funkcjonalnych wytworzonych 
prototypów. 

31.03.2015
. 
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10. 

Zakup usługi badawczej 
- wykonanie 
ostatecznych prototypów 
fotodetektorów, 
wykonanie dokumentacji 
techninczej wykonanych 
prototypów i 
opracowanej technologii 

Wykonanie ostatecznych prototypów fotodetektorów, 
wykonanie dokumentacji technicznej wykonanych 
prototypów i opracowanej technologii. Ta część 
zadania zostanie zlecona podwykonawcy. W ramach 
tego zadanie Zleceniodawca wykona testy optyczne, 
mechanicznych, klimatycznych i starzeniowych 
uzyskanych prototypów.  

30.09.2015
. 

 


