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Katowice, 08.08.2017 
Zamawiający: 
Infini Systems sp. z o.o. 
al. Roździeńskiego 188c 
40-203 Katowice 
NIP: 6342811940 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Dotyczy realizacji zamówienia na wynajem infrastruktury badawczej projektu pn. „Opracowanie nowych typów 
terminali bezprzewodowych w oparciu o zastosowany innowacyjny mikrochipset wraz z algorytmem transmisji 

danych dla sieci Smart Mesh jako przykład uniwersalnej sieci sensorowej wykorzystującej różne standardy 
komunikacji bezprzewodowej” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam: 
Prezes Zarządu 
Jacek Bargiel 
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I. ZAMAWIAJĄCY:  

Infini Systems sp. z o.o. 
al. Roździeńskiego 188c 
40-203 Katowice 
NIP: 6342811940 
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający. 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA: 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. 
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności. 
3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności 

i obiektywności. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części 

zamówienia wyszczególnionych w punkcie III niniejszego zapytania. 

 

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem infrastruktury badawczej – na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie 
nowych typów terminali bezprzewodowych w oparciu o zastosowany innowacyjny mikrochipset wraz z algorytmem 
transmisji danych dla sieci Smart Mesh jako przykład uniwersalnej sieci sensorowej wykorzystującej różne standardy 
komunikacji bezprzewodowej”. 
 
Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na następujące części: 

 

Nr części 
zamówienia 

Nazwa części zamówienia Minimalne wymagania urządzenia 

1 
Wynajem testera 
programowalnego – 1 szt. 

 zegar (wewnętrzny) 625MHz do 16GHz 

 stabilność 1ppm 

2 
Wynajem agregatu 
lutowniczego z 
wyposażeniem – 1 szt. 

 wbudowany komputer sterujący 

 lutowanie w technologii przewlekanej i mieszanej 

 praca z materiałami bezołowiowymi i ołowiowymi 

 nóż do zbierania nadmiaru topnika, 

 wydłużona paleta 

3 
Wynajem testera-
programatora interfejsów 
– 1 szt. 

 zgodny z interfejsem ST-Link/V2  

 możliwość uaktualniania firmware'u, 

 interfejs SMIM: 1,65...5,5 V, 

 interfejs JTAG/SWD: 1,65...3,6 V, 

4 
Wynajem stacji 
lutowniczej – 3 szt. 

 stabilizacja temperatury z dokładnością do 5 oC, 

 zakres temperatur od 150oC do 450oC, 

5 
Wynajem suszarki 
laboratoryjnej – 1 szt. 

 obieg powietrza: naturalny / wymuszony, 

 pojemność komory: min 15 l, 

 drzwi: pełne, 

 zakres temperatury pracy: +300 oC, 

6 
Wynajem miernika – 1 
szt. 

 kategoria bezpieczeństwa: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 

 dokładność napięcia DC: ±0,09% +2, 

 maksymalna rozdzielczość napięcia DC: 0,1mV, 

 maksimum napięcia DC: 1000V, 

 dokładność napięcia AC: ±0,1% +3, 

 maksymalna rozdzielczość napięcia AC: 0,1mV, 

 maksimum napięcia AC: 1000V, 

 dokładność prądu DC: ±1% +3, 

 maksymalna rozdzielczość prądu DC: 0,01mA, 

 dokładność prądu AC: ±1,5% +3, 

 maksymalna rozdzielczość prądu AC: 0,01mA, 
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 dokładność rezystancji: ±0,9% +1, 

 maksymalna rozdzielczość rezystancji: 0,1Ω, 

 dokładność pojemność: ±1,2% +2, 

 maksymalna rozdzielczość pojemność: 1nF, 

 maksimum pojemność: 1µF, 

 dokładność częstotliwość: ±0,1% +1, 

 maksymalna rozdzielczość częstotliwość: 0,01Hz, 

 maksimum częstotliwość: 100kHz, 

 dokładność temperatury: ±1% +10, 

 maksymalna rozdzielczość temperatury: 0,1°C. 

7 
Wynajem oscyloskopu 
cyfrowego – 1 szt. 

 liczba kanałów 4, 

 częstotliwość próbkowania na kanał 4 GSa/s, 

 głębokość pamięci na kanał 25 kpts, 

 interfejsy USB, Host USB, RS232, Ethernet, 

 odchylenie pionowe 2 mV - 5 V/dz, 

8 
Wynajem plotera 
frezującego – 1 szt. 

 minimalne wymiary obszaru roboczego [mm]:  
o długość: 1500, 
o szerokość: 1000 

 zakres osi Z: 150 mm, 

9 Wynajem plotera – 1 szt. 

 rozmiar wydruku do A1, 

 czas druku grafiki od 82 wydruków A1 na godzinę, 

 pojemność pamięci  min 1 GB , 

 jakość druku w kolorze (najwyższa) min  2400 x 1200 dpi,  

10 
Wynajem frezarko-
kopiarki – 1 szt. 

 zakres frezowania według ogranicznika i  szablonu do    
kopiowania min 240x85 mm, 

 posuw roboczy w przód 95 mm, 

 posuw roboczy w tył 45 mm, 

11 
Wynajem komory 
klimatycznej – 1 szt. 

 elektronicznie kontrolowana komora wstępnego ogrzewania 
i chłodzenia, 

 temperatury pracy, zakres temperatur 0 °C do 80 °C (bez 
wilgotności) 

 zintegrowany, elektroniczny rejestrator, 

 
Termin realizacji zamówienia: 
Planowany termin wynajmu: maksymalnie 18 m-cy, w okresie 01.03.2018-31.08.2019. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość zmiany wskazanego powyżej terminu wynajmu, a także długości trwania wynajmu poszczególnych 
urządzeń – w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonych badań. W takim przypadku rozliczenie z 
Zamawiającym nastąpi w oparciu o zaoferowaną stawkę miesięczną i faktyczny okres najmu urządzeń. 
 
Kod CPV: 
38290000-4 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne 
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
30232140-7 Plotery 
30200000-1 Urządzenia komputerowe 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający łącznie wszystkie poniższe warunki: 

a. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
b. nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości, 

2. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie 
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
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V. WYKLUCZENIA 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo 
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
a Wykonawcą polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku 
postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań 
może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
1. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: przetargi@e-infinisystems.pl 

lub telefonicznie pod nr tel. 720 861 387. 
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jacek Bargiel. 

 

 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Jeśli uprawnienie takie nie wynika z informacji zawartych w KRS/CEIDG (dostępnych  
w ogólnopolskich bazach), do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie do podpisania oferty w imieniu 
Wykonawcy. 

4. Podpisy złożone przez Wykonawcę lub osoby upoważnione powinny być opatrzone czytelnym imieniem  
i  nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 

5. Oferty należy złożyć do dnia 19.09.2017  do godz. 14.00 
6. Oferty należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem (adres: Infini Systems sp. z o.o., al. 

Roździeńskiego   188c 40-203 Katowice). 
7. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego. 
8. Oferty niekompletne oraz oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego. 

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca określa cenę realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny 

ofertowej netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT – za 1 miesiąc wynajmu, dla 
poszczególnych części zamówienia, na które składana jest oferta. 

2. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 
rachunkowymi. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego 
obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, 
obciążają Wykonawcę. 

3. Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała 
zmianom. 

4. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie  
w walucie polskiej. 
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X. KRYTERIA OCENY: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Nazwa Kryterium Waga Sposób dokonywania oceny 

Cena netto za 1 m-c 
wynajmu 

100 pkt. 

Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: 
C=(Cm/Cx)*100;  
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;  
Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;  
Cx – cena netto rozpatrywanej oferty. 

  

2. Ocena ofert będzie dokonywana dla każdej części zamówienia oddzielnie.  
3. Zamawiający udzieli zamówienia na daną część Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą 
liczbę punktów (max. 100 pkt.). 

4. Ze względu na dopuszczenie możliwości składania i udzielania ofert częściowych – liczba wybranych  
w niniejszym postępowaniu ofert może być większa niż jeden. 

5. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę 
dodatkową, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
powtórnej oceny. 
 

XI.        WARUNKI ZMIAN UMOWY 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:  

a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 
b. zmniejszenia zapotrzebowania co do okresu i długości wynajmu (zgodnie z zapisem wskazanym w pkt. III), 
c. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,  
d. okoliczności siły wyższej,  
e. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia. 
 
 

XII.        INFORMACJE DODATKOWE 
1. Niezwłocznie po zakończeniu niniejszego postępowania i wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający 

zamieści informację o wyniku postępowania na swojej stronie internetowej oraz prześle ją do wszystkich 
wykonawców, którzy złożyli oferty. 

2. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 
zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 
 
 

ZAŁĄCZNIKI: 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 


