
Instytut Technologii Bezpieczeństwa  
„MORATEX” 

90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3. 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Dotyczy: projektu inwestycyjnego w infrastrukturę badawczą Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – 
Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa „MORATEX” (KONTRAKT 
TERYTORIALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwracamy 
się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

 
I Etap 
•    doradztwo, nadzór merytoryczny i współudział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na 
usługę opracowania pełnej dokumentacji m.in. koncepcji programowo-przestrzennej, programu 
funkcjonalno-użytkowego, inwentaryzacji, badań geotechnicznych itp. dla inwestycji „Budowa 
Laboratorium CompositeLab, Laboratorium ERGOSecurity i modernizacja Laboratorium Badań 
Balistycznych" (inwestycja będzie realizowana w systemie Zaprojektuj i Wybuduj). 
  
II Etap 
•   nadzór merytoryczny nad przebiegiem postępowania na udzielenie zamówienia na usługę 
opracowania dokumentacji (wyszczególnionej w I Etapie) dla inwestycji: „Budowa Laboratorium 
CompositeLab, Laboratorium ERGOSecurity i modernizacja Laboratorium Badań Balistycznych" - w tym 
również współudział w udzielaniu odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców (postępowanie 
będzie prowadzone w trybie konkurencyjnym tj. poprzez wysłanie zapytań ofertowych do kilku 
potencjalnych Wykonawców), 
•   współudział w weryfikacji ofert i wyborze Wykonawcy zamówienia,  
•   nadzór nad prawidłowością realizacji zamówienia przez Wykonawcę oraz udzielenie niezbędnego 
wsparcia merytorycznego dla Zamawiającego,  
•   ostateczna weryfikacja efektu prac  Wykonawcy i współudział w odbiorze końcowym przedmiotu 
zamówienia tj. dokumentacji wyszczególnionej w I Etapie. 
 
 
UWAGA: warunkiem realizacji II etapu będzie uzyskanie przez Zamawiającego warunków zabudowy 
dla inwestycji „Budowa Laboratorium CompositeLab, Laboratorium ERGOSecurity i modernizacja 
Laboratorium Badań Balistycznych".  
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” 
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź 
tel. centrali: 42 637 37 10 
tel. sekretariatu 42 637 37 63 
fax 42 636 92 26,  e-mail: itb@moratex.eu 
 
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji niniejszego zamówienia będzie zależny od przebiegu postępowania na opracowanie 
pełnej dokumentacji dla inwestycji: „Budowa Laboratorium CompositeLab, Laboratorium ERGOSecurity i 
modernizacja Laboratorium Badań Balistycznych" – szacuje się, że zamówienie będzie realizowane 
zgodnie z poniższym harmonogramem:  
I etap – wrzesień 2016 
II etap – październik-grudzień 2016 r. 
 
3. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
3.1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.09.2016 r. do godziny 09.00 w jednej z następujących form: 
- pisemnie na adres Zamawiającego,  
- bezpośrednio w siedzibie Instytutu – pokój 120 – Sekretariat, 
- e-mailem na adres: anawrocki@moratex.eu 



3.2. O terminie upływu składania ofert decyduje data i godzina dostarczenia oferty, wysłania  
e-maila. 
 
4. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
Oferta musi zawierać: 

- cenę netto i brutto poszczególnych etapów zamówienia, 
- termin płatności (nie krótszy niż 14 dni), 
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt 5, 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIANIA: 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert 
spełniają niżej wymieniony warunek: 
Posiadają wiedzę i doświadczenie w samodzielnym nadzorze nad opracowywaniem/przygotowywaniem 
lub samodzielnie opracowywali/przygotowali dokumentacji (m.in. koncepcji programowo-przestrzennej, 
programu funkcjonalno-użytkowego, inwentaryzacji, badań geotechnicznych itp.) niezbędnej do 
przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające prawidłowy, 
samodzielny nadzór lub samodzielne opracowywanie/przygotowywanie, co najmniej 1 dokumentacji do 
przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj o wartości co 
najmniej 5 mln. zł, w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia składania ofert.  
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia na podstawie 
dostarczonych dokumentów. 

 
6. KRYTERIUM. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest cena, której przypisano 
wagę 100 pkt. Oferty w kryterium cena będą oceniane według poniższego wzoru: 
 C = ( Cmin / Coferty ) x 100 
 
C  - wartość punktowa ceny 
Cmin  - cena najniższej oferty 
Coferty  - cena badanej oferty. 
 
7. WARUNKI FINANSOWE. 
7.1. Płatność nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego, 
prawidłowo wystawionej faktury. 
7.2. Wykonawca wystawi fakturę po prawidłowym zrealizowaniu kolejnych etapów zamówienia. 
 
8. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA 
SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY. 
W sprawach proceduralnych: Artur Nawrocki, e-mail: anawrocki@moratex.eu , 
tel: 42 637 41 64. 
W sprawach merytorycznych: Jacek Koleśnikowski, e-mail: jkolesnikowski@moratex.eu , 
tel: 42 633 91 45 
Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne 
informacje, jak odpowiedzi na nie, przekazywane będą Zamawiającemu przez Wykonawców jak 
i Wykonawcom przez Zamawiającego, pisemnie lub elektronicznie. 
 

9. POZOSTAŁE INFORMACJE: 
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości 
lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów 
akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 
 

 
Łódź, dnia 19.09.2016 r. 
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