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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

ZAMAWIAJĄCY 
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, 
woj. mazowieckie, tel. 048 3644241, faks 048 3644760. 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.itee.radom.pl 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa aparatury do oznaczania zawartości azotu, numer sprawy: BL/03/2014. 
Rodzaj zamówienia: dostawy. 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia testująco-kontrolującego zawartość azotu 
zaaplikowanego w naturalnych materiałach włóknistych w oparciu o metodę Dumas, polegającą na 
wysokotemperaturowym spalaniu próbki w atmosferze tlenu. 
Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia. 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
TERMIN WYKONANIA: 
Nie dłużej niż 56 dni od daty udzielenia zamówienia. 
 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 
1. nie otwarto ich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości; 
2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie: 

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
dostarczył co najmniej 2 urządzenia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
i że dostawy te zostały wykonane należycie. 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania, 
że wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w 
realizacji podobnych dostaw, jeżeli ten wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
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dostarczył co najmniej 2 urządzenia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz 
załączy dowody, że dostawy te zostały wykonane należycie. 

Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

INNE DOKUMENTY 
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, 

o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;  
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 

ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający może prowadzić z wykonawcami negocjacje dotyczące treści złożonych ofert 
z zastrzeżeniem, że wszystkich wykonawców będą obowiązywać takie same warunki udziału 
w postępowaniu oraz takie same wymagania w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i postanowień 
w zakresie treści umowy 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.itee.radom.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Technologii 
Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 210 Ł. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2014 
godzina 11:30, miejsce: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 
6/10, 26-600 Radom, pokój nr 112 C. 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Zamówienie jest finansowane w ramach Instrumentu Finansowego na rzecz środowiska 
(LIFE+), projekt nr LIFE10 ENY/PL/661 pod nazwą „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji 
zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego" (Biorewit). 

 
 
Podpisał: 
mgr inż. Wojciech Karsznia 
Główny Specjalista ds. Planowania  
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