
 
 

 

 
                                                                       

Kaniów, 26 maj 2015r. 

 

ZAPYTANIE O CENĘ:  Nr 1/2015 

 

   

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Federacja Firm Lotniczych Bielsko  

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1. Określenie przedmiotu zamówienia  

II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania algorytmów 

detekcji skażeń i budowy zdalnego stanowiska pomiarowego dla 

celów detekcji dwutlenku węgla. 

II.1.2. Określenie przedmiotu zamówienia:  

 

Celem projektu jest opracowanie systemu monitorowania 

stężenia dwutlenku węgla przy powierzchni ziemi.  Zadanie 

zlecane podwykonawcy ma polegać na przygotowaniu 



 
 

 

stanowiska pomiarowego korzystającego z kamery hiper 

spektralnej montowanego na pokładzie samolotu. 

Podwykonawca ma dokonać doboru kamery i elementów 

stabilizujących jej ruch oraz opracować algorytmy wstępnego 

przetwarzania danych rejestrowanych w trakcie lotu. 

Wykonawca ma opracować algorytm detekcji  różnego rodzaju 

związków chemicznych, a w szczególności dwutlenku węgla 

nagromadzonego przy powierzchni ziemi. Podstawowym celem 

prac jest wykonanie ilościowej oceny dwutlenku węgla na 

danym obszarze poddanym badaniom. Opracowane urządzenie 

pomiarowe ma mieć możliwość rejestracji danych z kamery oraz 

automatycznego geotagowania zbieranych informacji. 

Opracowany algorytm detekcji skażeń ma zostać 

zaimplementowany i przetestowany w trakcie realizacji projektu 

na danych rzeczywistych zarejestrowanych przez opracowane 

stanowisko pomiarowe. 

 

II.1.3 Warunki 

 

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. 

2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

II.2. Wymagania dotyczące Oferentów:  

 

1. Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie 

Oferenci, którzy: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, objętej 

zamówieniem oraz 

b) Należą do sektora publicznych jednostek badawczo-

rozwojowych tj. uczelni publicznych, są państwowym 

instytutem badawczym, instytutem PAN lub są inną 

jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania 

i upowszechniającą wiedzę 

                                                                       

 

 



 
 

 

II.3. Składanie ofert:  

 

1. Oferty należy złożyć w ciągu 21 dni od wysłania zapytania 

tj. do 16.06.2015r. do godziny 12:00 

2. Oferty należy przesłać na adres e-mail: biuro@aerosilesia.eu  

3. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej: 

a. cenę  

b. zakres i krótki opis badań 

c. czas realizacji zadania badawczego 

4. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.  

5. Oferty jakie wpłyną po terminie zostaną zwrócone do 

Oferentów bez ich oceny, jako nieważne. 

 

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert: 

 

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane 

przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty 

złożenia ofert.  

2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do 

Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli 

zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną 

ocenę oferty.  

3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, 

przyjmuje się 3 dni robocze od dnia dostarczenia przez 

Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  

4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z 

zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, 

Zamawiający poinformuje mailowo i listownie Oferentów o 

wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania 

umowy z wybranym Wykonawcą. 

 

II.5. Kryteria oceny ofert:  

 

Cena = 80% 

Czas realizacji= 20% 

 



 
 

 

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE 

 

III.1. Finansowanie projektu:  

 

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z 

wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program 

Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 1.1.1.  

Zamawiający informuje, że w wypadku odrzucenia projektu w 

konkursie w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 

działanie 1.1.1. zamówienie zostaje anulowane. 

 

III.2. Informacje administracyjne:  

 

1. Wszelka korespondencja w formie pisemnej 

związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi 

być doręczona do Zamawiającego na adres: 

Federacja Firm Lotniczych BIELSKO 

Ul. Stefana Kóski 43 

43-512 Kaniów 

2. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia 

postępowania według ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

3. Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do 

Oferentów drogą mailową. 

4. Pytania techniczne należy kierować do Piotr 

Kowalski na adres mailowy: 

piotr.kowalski@aerosilesia.eu . Na pytania 

techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi 

drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną 

nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.  
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1. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panem 

Piotrem Kowalskim – pod numerem telefonu 533-911-300 

(w godz. 8:00-16:00) lub drogą mailową na adres: 

piotr.kowalski@aerosilesia.eu  

2. Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą 

wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy 

uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach 

drogą mailową na adresy na jakie zostały wysłane zapytania 

ofertowe. 
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