
 
 

 

 

 

 

Informacje o ogłoszeniu 

 

Termin składania ofert: 2021-09-08 

Numer ogłoszenia: 2021-172-67025 

Status ogłoszenia: Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty wysłane pocztą elektroniczną na podany adres e-

mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: info@avicon.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Ćwiek  

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 22 631 03 71 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Kamera hiperspektralna pracującą w paśmie nie 

węższym niż 400-700nm - integralna część prototypu 

Kategoria ogłoszenia: Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne 

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa 

Miejscowość: Łomianki 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Cel zamówienia: Celem zakupu jest prowadzenie badań i opracowanie konstrukcji 

głowicy pomiarowej. 

 

Przedmiot zamówienia:  

 

Kamera liniowa hiperspektralna: 

• rozdzielczość przestrzenna sensora: nie mniej niż 1024 pikseli 

• zakres spektralny: pokrywający zakres 400-700 nm 

• rozdzielczość spektralna: nie gorsza niż 2,7 nm 

• częstotliwość akwizycji (pobieranie danych dla wszystkich pasm): nie mniej niż 500 

Hz 

• częstotliwość akwizycji (pobieranie danych dla jednego pasma): nie mniej niż 9 kHz 

• interfejs: Camera Link 

• obiektyw zapewniający kąt widzenia z zakresu 37°-39° 

• możliwość montażu obiektywu C-mount 

• wbudowana przesłona umożliwiająca przeprowadzenie kalibracji sensora 

 

 

Kod CPV: 38651600-9 

Nazwa kodu CPV: Kamery cyfrowe 

Harmonogram realizacji zamówienia: Dostawa jednorazowa 

Załączniki: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień 

Dodatkowe warunki:  

Jeden Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę; • oferta powinna być sporządzona w języku 

polskim lub angielskim; • ceny na ofercie mają być cenami netto; ceny na ofercie wyrażone w 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/990949


 
 

 

 

 

innej walucie niż złoty polski zostaną przeliczone przy zastosowaniu kursu sprzedaży 

mBanku, obowiązującego w dniu wystawienia oferty; • oferta powinna zawierać nazwę i 

adres Dostawcy oraz NIP, numer zapytania ofertowego, nazwę producenta, nazwę i numer 

katalogowy produktu, cenę jednostkową netto skalkulowaną na potrzeby zapytania 

ofertowego, termin dostawy, termin płatności. • Kupujący nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta pozostanie niezmieniona 

przez cały okres realizacji zamówienia. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. Kupujący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: • za opóźnienie w terminie 

dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie 

wynika z winy Kupującego, • Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych 

bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy. Oferty złożone po 

terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 

Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane 

są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod 

treścią oferty. 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia (załącznik – Oświadczenie) 

 

 

Ocena oferty 

 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Kryteria oceny ofert: cena – 100% 

 

Wykluczenia: 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub 

spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji 

członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie 

ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 

Zamawiający wnioskodawca 
 

Nazwa: AVICON Małgorzata Rosz 

Adres: Al. F. Chopina 208D 

05-092 Łomianki 



 
 

 

 

 

Mazowieckie, warszawski zachodni 

Numer telefonu: +48 22 631 03 71 

NIP: 527-215-02-13  

Numer naboru: POIR.01.01.01-00-1045/19 
 


