
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków 

NIP 677-005-18-58, REGON: 000512384 KRS: 0000137449                    

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI  

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U.  Nr 96, poz. 15, z późn. zm.). 

 

Nr sprawy: 1/ZDZ/2014   KOD  CPV 73410000-9    

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 

ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków 

NIP 677-005-18-58, REGON: 000512384 KRS: 0000137449  

www.zdz.krakow.pl 

 

Nr telefonu do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  

tel. 12 629 85 18 , e-mail: poczta@zdz.krakow.pl  

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust. 1 pkt 1   PZP – oświadczenie dysponenta środków 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez 

zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub 

pokryciu kosztów badań lub rozwoju. 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi w ramach realizacji projektu realizowanego na rzecz 

bezpieczeństwa i obronności państwa pt. „Impulsowe Działa Elektromagnetyczne” 

współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 

konkursu NCBIR Nr 1/PS/2014. 

 

W celu realizacji przyszłych badań i zadań w ramach projektu określonego wstępnie 

harmonogramem realizacji projektu wymagane będzie pozyskanie  wykwalifikowanych osób 

i zatrudnienie poprzez umowę cywilno-prawną.   

 

http://www.zdz.krakow.pl/


Wymagania o  minimalnych wymaganiach dotyczących stanowisk zostaną określone  

w Zał. Nr 2 do Ogłoszenia - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 

 

 

III. TERMIN REALIZACJI 

 

Składanie ofert :  od 01.10.2014 do 10.11.2014  do godziny 9.00 liczy się data stempla 

pocztowego 

Wyłonienie  kandydatów z nadesłanych ofert  nastąpi w dniu  20.11.2014 o godzinie 

10.00 

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Formularz ofertowy stanowiący Zał. Nr 1 do ogłoszenia 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Zał. Nr 2 do ogłoszenia 

 

 

 „Formularz ofertowy” wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz dołączone dokumenty winny być 

podpisane przez upoważnioną(ne) osobę(by) w miejscach wskazanych we wzorach 

(pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis) oraz w miejscach, 

w których Wykonawca naniósł zmiany. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

złożonego oświadczenia. 

 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami:  

 

1. Koszt brutto za 1 roboczo godzinę                       - 100 % 

2. Kwalifikacje                                                            - 30 % 

 

1% = 1 pkt 

 



 

 

 

Kryterium 1 – Cena 

 

Ocena kryterium „ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcn) dokonywana będzie poprzez 

porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej 

ofercie (C n). 

                                          C min 

                         P c n  = ----------------    x  70 % 

                                          C n 

 

gdzie: (P c n) - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty; 

(C min)  - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert; 

  (C n) - cena zawarta w badanej ofercie. 

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 70 pkt. 

 

Kryterium 2 – Kwalifikacje 

 

Ocena kryterium „Kwalifikacje” n-tej oferty Wykonawcy (P K) będzie dokonywana 

poprzez: 

 

1. 10 pkt-> ukończone studia wyższe w zakresie telekomunikacji, radiolokacji, urządzeń 

mikrofalowych  

2. 10 pkt-> ukończone studia wyższe w zakresie technicznym, 

3. 5 pkt-> ukończone studia wyższe w zakresie ogólnym,  

4. 5 pkt-> doświadczenie w projektach B+R  

 

Punkty ulegają zsumowaniu jeżeli oferent spełnia 1  4 warunki. 

 

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 30 pkt, 

 

Wybór Wykonawcy. 

 

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria 

określone w:  

- pkt (P N)  - całkowita liczba punktów 

- pkt (P cn)  - Cena 

- pkt (P K) - Kwalifikacje 

 

P N = P c n + PK  

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pkt. 

 



Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość 

punktów. 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie: 

a) posiadać oznaczenie:  

„Oferta na usługę realizacji projektu " Impulsowe działa Elektromagnetyczne”, 

Nr sprawy 1/ZDZ/2014 nie otwierać przed dniem 20/11/2014r. godz. 10:00 

b) opatrzona adresem nadawcy (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail); 

c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

2. Ofertę w zamkniętej kopercie należy: 

a) przesłać na adres Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego 

ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków z terminem doręczenia określonym w pkt. III, 

 

b) lub złożyć w sekretariacie  Zakład Doskonalenia Zawodowego 

ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków z terminem doręczenia określonym w pkt VI, 

piętro trzecie w terminie doręczenia określonym w pkt. III. 

 

3. Termin składania ofert upływa dnia 10/11/2014r. o godz. 09:00 

 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20/11/2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakład 

Doskonalenia Zawodowego ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków w głównej sali 

konferencyjnej. 

 

 


