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                   Rzeszów, 29.05.2013 r. 

………………………………….  

Pieczątka firmowa Zamawiającego 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1.4/29/05/13   

 

 

Z dnia 29 maja 2013 r. na zakup aparatury naukowo-badawczej i wyposarzenia 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: 38540000-2 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury naukowo-badawczej i wyposarzenia 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. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Opis 

I. Dwa laptopy wraz z 
oprogramowaniem  

Typowe przenośne komputery biurowe, wraz z 
pakietem podstawowego oprogramowania 

II. Oscyloskop cyfrowy 2,5 GHz 
Laboratoryjny oscyloskop próbkujący do pomiarów 
przebiegów sygnałów elektrycznych, o paśmie ok. 
2,5 GHz, dwu- lub czterokanałowy 

III. Analizator widma RF 
Urządzenie mierzące widmo spektralne sygnału w 
dziedzinie RF, mierzące sygnały do ok. 3 GHz 
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IV. Głowica konwertująca sygnał 
optyczny na elektryczny, 
podłączana do oscyloskopu 

Przyrząd konwertujący sygnał optyczny na 
elektryczny, mierzalny przez oscyloskop próbkujący 
o paśmie elektrycznym ok. 1 GHz. Wejście 
optyczne kompatybilne z typowymi złączami 
światłowodowymi, wyjście elektryczne kompatybile 
z wejściem sygnałowym oscyloskopu  

V. Strojone źródło podczerwone 
lub równoważny układ źródła 
szerokopasmowego i strojonego 
filtru optycznego 

Źródło światła emitujące promieniowanie 
podczerwone w zakresie spektralnym ok. 1600 – 
2500 nm. W przypadku źródła strojonego, nie jest 
konieczne integrowanie go z dodatkowym strojonym 
filtrem optycznym. W przypadku źródła 
szerokopasmowego konieczne jest stosowanie 
strojonego filtru optycznego do wyodrębniania 
węższego zakresu spektralnego promieniowania. 
Przykładem źródła o wymaganej charakterystyce 
jest lampa halogenowa, zwłaszcza ze układem 
siatki dyfrakcyjnej/monochromatora 

VI. Detektor wzorcowy 
Detektor wzorcowy o znanej charakterystyce 
czułości, pracujący w zakresie spektralnym ok. 
1600-2500 nm 

VII. 
Mikroamperomierz/mikrowoltomierz  

Multimetr cyfrowy, mierzący m.in. prąd i napięcie, o 
czułości pomiarowej prądu w najmniejszym zakresie 
pomiarowym min. 1 uA 

VIII. Drobny sprzęt elektroniczny i 
optyczny /zestaw/ 

1. Źródło prądowe do zasilania laserów 
półprzewodnikowych 

2. Bias-T do jednoczesnego zasilania laserów 
półprzewodnikowych i ich modulacji w 
dziedzinie czasu 

3. Laser półprzewodnikowy, 1550nm, 5mW, free 
space, czas narostu 0,1nm 

4. Laser półprzewodnikowy, 1550nm, 5mW, free 
space, pasmo modulacji co najmniej 1MHz 

5. Kolimator typu GRIN do łączenia elementów 
optyki światłowodowej i w wolnej przestrzeni 

6. Mikromechanizmy stolik optyczny z posuwem w 
3 osiach 

7. Kabel elektryczny RF, złącza OSMT/SMA 
 

 

 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, dopuszczone jest składanie ofert na 

jedną, kilka, bądź wszystkie części zamówienia. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Terminem wykonania zamówienia jest 31.08.2013 r. 

 

 

IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny brutto za przedmiot zamówienia  

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

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część, należy skopiować formularz cenowy (poniżej 

linii) 

2. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w kwocie brutto, tj. wraz podatkiem VAT. Cena 

powinna być wyrażona w PLN. Dopuszcza się możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie 

niż PLN, w takim przypadku, 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. Cena podana przez Wykonawcę powinna zawierać 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

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

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 

7. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem 

Zamawiającego, oraz zapisem „Oferta w odpowiedzi na ofertę z dnia 29 maja 2013 r. na zakup 

aparatury naukowo-badawczej i wyposarzenia na potrzeby projektu pn. „Wykonanie 

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

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

CZĘŚĆ………” 

8. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówieni, zamawiający po otwarciu ofert zastrzega sobie 

prawo, do wezwania oferentów posiadających najkorzystniejsze oferty, do przedstawienia 

dodatkowej dokumentacji jak np. specyfikacji technicznych, opisów, kart katalogowych, kart 

charakterystyki produktu, rysunków czy wykresów, w celu doprecyzowania przedmiotu oferty.  

 

 

 

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 12.06.2013 r. godz. 16:00. Datą 

złożenia oferty jest  dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 12.06.2013 r., godz. 16:30.  

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 
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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 

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 1.4/29/05/13  z dnia 29.05.2013 r. na zakup 
aparatury naukowo-badawczej i wyposarzenia 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, na cz……………. tj. wykonanie:  
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
za cenę netto.............................. + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto......................... (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 
 
 


