
Instytut Technologii Bezpieczeństwa  
„MORATEX” 

90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3. 
 
Nr sprawy: BK/176/17 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

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 wykonanie: 
 
Kombinezonu dla motocyklisty policyjnego, w skład którego wchodzą spodnie, kurtka letnia  
i zimowa, w trzech wersjach: 
 

1. Model – 2 szt.  
2. Prototyp – 6 szt. 
3. Demonstrator technologii – 2 szt.  

 
Szczegółowy zakres prac do wyceny znajduje się w Załączniku nr 1 do zaproszenia, do składania 
ofert. 
 
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. 
2.1. Termin wykonania: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia, do składania ofert. 
 
2.2. Za termin realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego 
bez zastrzeżeń. 
 
3. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
3.1. Ofertę należy złożyć do dnia 12 października  2017 r. do godziny 9.00 w jednej z następujących 
form: 
- pisemnie na adres Zamawiającego,  
- bezpośrednio w siedzibie Instytutu – pokój 120 – Sekretariat, 
- e-mailem na adres: aniewiadoma@moratex.eu 
 
3.2. O terminie upływu składania ofert decyduje data i godzina dostarczenia oferty, wysłania  
e-maila. 
 
 
4. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
Oferta musi zawierać: 

a) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
zaproszenia), 

b) 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 braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 



c) Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie  
z  informacjami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty. 

 
5. 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. 
 
6. WARUNKI FINANSOWE. 
6.1. Płatność nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego, 
prawidłowo wypełnionej faktury. 
6.2.Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru 
częściowego/końcowego przedmiotu zamówienia. 
 
7. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA 
SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY. 
W sprawach proceduralnych: Anna Niewiadoma: e-mail: aniewiadoma@moratex.eu, 
tel: 42 637 41 64. 
W sprawach merytorycznych: Joanna Błaszczyk:, e-mail: jblaszczyk@moratex.eu, 
tel: 42 637 37 10 wew. 136. 
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. 
 
8. 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. 
 
9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 
 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania, harmonogram prac. 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie 
 
 
 
 
 
 
 

 
Łódź, dnia 05.10.2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 do zaproszenia 
do składania ofert w sprawie nr: BK/176/17 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kombinezonu dla motocyklisty policyjnego w skład, 
którego wchodzą spodnie, kurtka letnia i zimowa, który w dalszej części będzie nazywany 
kombinezonem. 

 

Zakres prac znajduje się w poniższej tabeli: 

 

Lp Zadanie Termin 

wykonania 

Zakres prac f- my 

współpracującej 

Odbiór prac przez ITB 

„MORATEX na 

podstawie dokumentu 

2017 r. 

1. Udział w weryfikacji 

projektu modelu 

kombinezonu.  

10.2017 Wykonanie 

wstępnych szablonów 

na podstawie rysunku 

modelowego 

kombinezonu.  

 

 

Dokumentacja 

zawierająca szablony 

wraz z opisem wykonania 

kombinezonu na 

podstawie rysunku 

modelowego  

2. Sporządzenie rysunku 

złożeniowego i rysunków 

wykonawczych dla modelu 

kombinezonu.  

11.2017 Wykonanie rysunków 

w programie 

AutoCAD LT 

Dokumentacja 

rysunkowa. 

3. Wykonanie modelu 

kombinezonu.  

12.2017 Wykonanie 1-ego 

kpl. modelu 

kombinezonu oraz 2-

giego kpl. modelu 

kombinezonu z 

wprowadzonymi 

zmianami po 

weryfikacji pierwszej 

wersji modelu przez 

Gestora 

Sprawozdanie z 

wykonanych prac 

zawierające: 

I. Technologię 

wykonania modelu 

kombinezonu: 

- zastosowane surowce 

podstawowe i dodatki,  

- opis wykorzystanego 

parku maszynowego 

(rodzaje maszyn), 

- zastosowane szwy i 

ściegi.  

- zweryfikowany komplet 

szablonów na podstawie 

2-go modelu, 

II. Model kombinezonu – 

2 szt. 

2018 r. 

4. Wykonanie partii 

prototypowej kombinezonu.  

09.2018 Wykonanie 6-ciu kpl. 

prototypów 

kombinezonu z 

zatwierdzonych 

surowców.  

Sprawozdanie z 

wykonanych prac 

zawierające: 

I. Technologię 

wykonania prototypu 



kombinezonu  

- zastosowane surowce 

podstawowe i dodatki, 

- opis wykorzystanego 

parku maszynowego 

(rodzaje maszyn), 

- zastosowane szwy i 

ściegi, 

- dokumentacja 

rysunkowa (rysunki 

złożeniowe i 

wykonawcze), 

-. komplet szablonów do 

wykonania prototypu 

kombinezonu.  

II. Prototyp kombinezonu 

- 6 kpl. 

 

5. Wykonanie demonstratora 

technologii.  

11.2018 Po zakończeniu 

badań walidacyjnych 

z udziałem Gestora, 

wykonanie 2-ch kpl. 

demonstratora 

technologii w postaci 

kombinezonu. 

Sprawozdanie z 

wykonanych prac:  

I.  Technologia 

wykonania demonstratora 

technologii: 

- zastosowane surowce 

podstawowe i dodatki, 

- opis wykorzystanego 

parku maszynowego 

(rodzaje maszyn), 

- zastosowane szwy i 

ściegi, 

- dokumentacja 

rysunkowa (rysunki 

złożeniowe i 

wykonawcze), 

- komplet szablonów do 

wykonania demonstratora 

technologii kombinezonu.  

II. Demonstrator 

technologii w postaci 

kombinezonu - 2 kpl 

6. Współudział w wykonanie 

Dokumentacji Techniczno-

Technologicznej dla 

demonstratora technologii 

kombinezonu dla 

motocyklisty policyjnego 

(spodnie, kurtka letnia i 

zimowa). 

12.2018 1. Rysunki 

złożeniowe i 

wykonawcze dla 

demonstratora 

technologii 

wykonane w 

programie AutoCAD 

LT 

 

Sprawozdanie powinno 

zawierać: 

1. Dokumentację 

rysunkową kombinezonu 

2. Technologię 

wykonania kombinezonu 

jak w punkcie 5. 

 
 

 



 
Załącznik nr 2 do zaproszenia 

do składania ofert w sprawie nr: BK/176/17 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy: (nazwa, adres, NIP, REGON…) 
....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

Oświadczam, iż przedmiot zamówienia wykonam/my w następujących cenach: 
 

Przedmiot zamówienia 
Wartość netto 

(zł) 
Podatek VAT 

(zł) 
Wartość brutto 

(zł) 

Wykonanie kombinezonu dla motocyklisty 
policyjnego, w skład którego wchodzą spodnie, 
kurtka letnia  
i zimowa, w trzech wersjach: 
Model – 2 szt.  
Prototyp – 6 szt. 
Demonstrator technologii – 2 szt.  
Zgodnie z zakresem prac opisanym w załączniku 
nr 1 do zaproszenia do składania ofert. 

  

 

 

- słownie wartość NETTO:………………………………………………………………………….. 

1. W przypadku wyboru niniejszej oferty, oświadczam/my, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, 
jakie ponosi Zamawiający na wykonanie przedmiotu umowy. 

 
2. Płatności będą realizowane w formie przelewu z terminem ...........dni (minimum 14 dni). 
 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.  
 
4. Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
.................................        ............................................  
 (miejscowość i (data)          (podpis osoby/osób upoważnionej 
          do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 do zaproszenia 

do składania ofert w sprawie nr: BK/176/17 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
Pełna nazwa i adres Wykonawcy:  
....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

Oświadczam, iż zamówienie wykonamy zgodnie z wymaganiami opisanymi w zaproszeniu do złożenia 
oferty oraz Załączniku nr 1 w sprawie nr BK/176/17 

 
 
 
 
 

.................................        ............................................  
 (miejscowość i (data)          (podpis osoby/osób upoważnionej 
          do reprezentowania Wykonawcy) 


