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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 
 

Kraków, 2015-04-15 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/1014/2015_1 
 
 
I. Informacja o zamawiającym:  

ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: 04-713 Warszawa ul. Żegańska 1, wpisanej pod Nr KRS 
0000004745 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 350.655.734,00 zł ; NIP 526-
030-44-84, Regon 010017168. 
 
Dane adresowe: 

ABB Sp. z o.o. 
Ul. Żegańska 1 
04-713 Warszawa 
NIP 526-030-44-84 
Tel. +48 22 223 9500 
Fax. +48 22 223 9501 

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Kompleksowe stanowisko dla prowadzenia analiz 

diagnostycznych – przygotowanie infrastruktury. 

Wykonanie prac budowlano-montażowo-elektrycznych w celu przygotowania stanowiska 

(posadowienia i podłączenia) do prowadzenia analiz diagnostycznych – system diagnostyczno-

testujący czasu rzeczywistego zwanego dalej „Urządzeniem”. Zakres prac zostanie wykonany według 

wstępnej koncepcji przedstawionej na rysunku – Załącznik do zapytania oraz w uzgodnieniu i w 

porozumieniu z Zamawiającym oraz szacunkowej wyceny zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Specyfikacja: 
 

1. Posadownie urządzenia nr 1 (transformator) o pramaterach: 

 Wymiary – długość ok. 60 cm, szerokość ok. 60 cm, wysokość ok. 70 cm  

 Ciężar urządzenia – ok. 220 kg 

 Warunki posadowienia – Urządzenie 1 należy umieści na betonowej posadzce w miejscu do 
tego wskazanym przez Zamawiającego. Ponadto urządzenie należy zabezpieczyć drzwiami 
wykonanymi wg. załącznika 1 

 Wymagany zakres podłączenia – Urządzenie 1 należy podłączyć do Urządzenia (załącznik nr 
2) za pomocą przewodów 4x25 mm2 (długość przewodów ok. 54 m), poprowadzonych w 
korytkach, w porozumieniu z Zamawiającym. 

 Urządzenie należy zabezpieczyć drzwiami wykonanymi wg. załącznika 1. W celu zapewnienia 
kompatybilności z istniejącym systemem ogrodzeń Zamawiający zapewnia część materiałów 
do wykonania drzwi – panel z siatki oraz dwa słupki. Nie zapewnia natomiast zawiasów, zamka 
i innych materiałów pomocniczych. 

 
2. Posadownie urządzenia nr 2 (wg. załącznika nr 2): 

 Typ – zespół napędowy na wspornikach 

 Wymiary – długość ok. 300 cm, szerokość ok. 80 cm, wysokość ok. 70 cm  

 Ciężar urządzenia – ok. 300 kg 
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 Warunki posadowienia – Urządzenie należy umieścić na metalowej płycie wspartej na 
metalowych wspornikach przymocowanych do ściany (patrz załącznik nr 2) 

 Wymagany zakres podłączenia – Urządzenie 2 (załącznik nr 2) należy podłączyć do zasilania i 
Urządzenia 1 z punktu 1 w porozumieniu z Zamawiającym 

3. Montaż szafy sterowniczej (1 szt.): 

 Montaż szafy sterowniczej naściennej 

 Waga urządzeń zamontowanych w szafie – ok. 200 kg 

 Wymiary – wysokość ok. 100 cm, szerokość ok. 80 cm, głębokość ok. 60 cm 
 
     Do zakresu przedmiot należy wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 

Miejsce wykonania prac: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. A. Mickiewicza 
30, 30-059 Kraków. Godziny wykonywania prac: 08:00 – 15:00. 

 
 
Dodatkowe wymagania: 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z miejscem instalacji przed dostarczeniem 

produktu w celu weryfikacji wymiarów i obecnej na miejscu infrastruktury. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkie uprawnień niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, oraz do tego, żeby pracownicy lub inne osoby działające w imieniu i 

na rzecz Wykonawcy posiadali ważne badania lekarskie, ważne szkolenia z dziedziny BHP, 

stosowne uprawnienia oraz są wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, 

zasadami wiedzy budowlanej oraz technicznej. 

4. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny zgodnie z obowiązującym 

Prawem Budowlanym posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do użytkowania i 

wbudowania.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania wszystkich prac koniecznych do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zakres prac obejmuje również te prace, które nie są 

wykazane w zapytaniu a które Wykonawca powinien przewidzieć przyjmując do wykonania 

przedmiot zamówienia. 

6. Odbiór prac nastapi poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, który, podpisany bez 

uwag, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.  

7. Za niedotrzymanie terminów wykonania przedmiotu zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień opóźnienia. 

8. Jeśli szkoda z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy przewyższa karę umowną 

określoną w pkt. 9 Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

9. Jeśli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia będzie powyżej 20 dni licząc od terminu 

określonego w pkt. 11 lub będzie miało miejsce zaprzestanie wykonywania przedmiotu 

zamówienia przez okres powyżej 20 dni Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, ma prawo 

w terminie 20 dni od upływu odpowiednio powyżej wskazanych terminów, do odstąpienia od 

zamówienia w całości lub w części niewykonanego zakresu przedmiotu zamówienia. W sytuacji 

odstąpienia od zamówienia, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu przysługuje 

od Wykonawcy zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 15% wynagrodzenia netto 

umownego określonego w zamówieniu. Wykonawca akceptuje wysokość odszkodowania 
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określoną ryczałtem oraz zrzeka się prawa do zgłaszania wobec Zamawiającego roszczeń 

odszkodowawczych w tym utraconych korzyści w związku z odstąpieniem od zamówienia. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 
Ofertę może złożyć osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG 
lub osoba prawna. Zamawiający wyklucza składanie oferty przez konsorcjum, holding lub grupę 
podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną 

2. Oferta powinna zawierać: 

 Cenę netto za wykonanie prac (łącznie z niezbędnymi materiałami), 

 Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, 

 Koszt dostawy związany z wykonaniem zamówienia po stronie Sprzedającego, 

 Warunki gwarancji, 

 Termin płatności – pierwsza środa po upływie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, 

 Nazwę i adres oferenta, 

 Datę sporządzenia oferty. 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w przyjętej formie ryczałtowego rozliczenia 

wynagrodzenia. 

 

4. Kupujący ma prawo odrzucić ofertę, jeśli: 

 Oferta zostanie złożona po terminie, 

 Treść oferty jest niezgoda z zapytaniem ofertowym, 

 Oferta zawiera rażąco niską cenę, 

 Z innych przyczyn. 

5. Okres ważności oferty:  

 Oferta powinna być ważna minimum do 19.05.2015 

6. Sposób przygotowania / wysłania ofert:   

Oferty proszę przesłać na adres: anna.marszalek@pl.abb.com. 

7. Termin przesłania oferty:  

Do 21.04.2015 (włącznie) 
 
8. Przebieg postępowania: 

Wyłonienie najkorzystniejszej oferty nastąpi dwuetapowo. 
W pierwszym etapie dokonana zostanie ocena ofert wstępnych pod kątem przedstawionych 
kryteriów wyboru (paragraf 9). 
Do drugiego etapu wyboru (uzupełnień/negocjacji) przejdzie trzech oferentów, którzy uzyskają 
największą liczbę punktów w ramach kryteriów. 
W przypadku, gdy oferty złoży mniej niż trzech oferentów, negocjacje zostaną przeprowadzone ze 
wszystkimi oferentami. 
Etap drugi zakończy się 24.04.2015 (do końca dnia) i do tego dnia należy przesłać oferty 
uwzględniające aktualizacje/uzupełnienia. 

9. Kryteria oceny oferty: 

 Najniższa cena - 100% 
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10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferentów drogą mailową. 
 
11. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż 29.05.2015, jednak nie później niż do 
12/06/2015.  

12. Osoba kontaktowa: 

 Dodatkowych informacji technicznych udziela Piotr Lipnicki pod adresem mailowym: 
piotr.lipnicki@pl.abb.com. 

13. Załączniki: 

 OWZ 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego, nie później niż 
do terminu upływu złożenia oferty wstępnej. 

 
III. Wymagania dla Dostawcy: 

 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy/wykonawcy, którzy: 

 Posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i jego odpowiedniego nadzorowania, 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami 
oraz zaświadczeniami, 

 Odpowiadają za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi 
dla przedmiotu zamówienia. 

 Zobowiążą się do wykonywania prac/usług zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP i Ochrony 
Środowiska. 

 
IV. Informacje dodatkowe:  

 

 Składający ofertę ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty i ryzyko związane  
z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 ABB zastrzega prawo do nie rozstrzygania wyboru oferty, bez podania przyczyn, 

 ABB zastrzega prawo, aż do upływu terminu składania ofert, do wprowadzania zmian w 
zapytaniu ofertowym, o których zobowiązuje się zawiadomić podmioty, które złożyły oferty,  

 ABB zastrzega prawo do przyjęcia całości lub dowolnej części oferty, 

 ABB zastrzega prawo do prowadzenia negocjacji z oferentami. 

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi ABB Sp. z o. o. – nie 
obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

 Zamawiający może w każdym czasie odwołać postępowanie konkursowe bez podania przyczyn 

 Zamawiający odrzuca możliwość zawarcia umowy przez przemilczenie.  

 Niniejsze postępowanie konkursowe nie powoduje dla żadnego podmiotu składającego ofertę 
prawa wyłączności na negocjowanie warunków umowy.  

 Każda ze stron na każdym etapie prowadzonych negocjacji ma prawo do złożenia pisemnego 
oświadczenia o zakończeniu rokowań bez podawania uzasadnienia.  

 ABB Sp. z o.o. informuje, iż oświadczenia zawarte w niniejszych Postępowaniu ofertowym mają 
jedynie charakter informacyjny zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowią oferty 
w rozumieniu przepisów prawa.  

 W celu uniknięcia wątpliwości ABB Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że niniejsze postępowanie 
konkursowe nie stanowi zobowiązania ani roszczenia o zawarcie jakiekolwiek umowy oraz 
obowiązku zapłaty odszkodowania w razie nie zawarcia umowy.  

mailto:piotr.lipnicki@pl.abb.com
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 Składający ofertę oraz ABB Sp. z o.o. zobowiązane są do zachowania poufności, na czas 
nieokreślony, w stosunku do uzyskanych informacji podczas prowadzonego postępowania 
konkursowego i negocjacji w celu zawarcia umowy.   

 Niniejsze zapytanie ofertowe jest zaproszeniem do złożenia oferty.   

 Zamawiający nie będzie odsyłał złożonej oferty. 

 Złożona oferta nie może być wycofana ani nie mogą być wprowadzane zmiany w jej treści po 
złożeniu. 

 Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy oferenta. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, unieważnienia lub odwołania 
postępowania/aukcji na każdym etapie bez podawania przyczyn. 

 Kupujący odpowiada za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

 Kupujący zobowiąże się do wykonywania prac/usług zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP 
i Ochrony Środowiska. 

 
Aktualne Zapytania Ofertowe można śledzić na stronie  
http://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/korporacyjne-centrum-badawcze-abb/grant-unii-
europejskiej 
 
Dziękuję i pozdrawiam, 
Anna Marszałek 
Anna.marszalek@pl.abb.com 
 


