
 
 

 
 

Zabrze 2015-10-06 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 

POIG.01.04.00-24-275/13 

W  związku  z  realizacją  projektu  badawczego  „Innowacyjne stanowisko sprzedaży 

detalicznej”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4., 

Elzab S.A.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badań oceny zgodności z 

wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE). 

 

1. Zamawiający: 

 Nazwa (firma): Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.  

 Adres Biura Projektu: ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze 

 NIP: 648-000-02-55 

 REGON: 270036336 

 KRS 0000095317, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa wykonania badań laboratoryjnych 

prototypu w zakresie poniżej wymienionych wymagań określonych w Dyrektywie 1999/5/EC 

(RTTE) wdrożonej do prawa polskiego Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo 

Telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 dotyczącej dokonywania 

oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania 

do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich 

oznakowania (Dz. U. 73, poz. 659 z późniejszymi zmianami): 

A. Bezpieczeństwa użytkowania – art. 3.1a Dyrektywy, wg wymagań określonych w 

normie PN-EN 60950-1:2007 +A11:2009 +A1:2011 +A12:2011 „Urządzenia techniki 

informatycznej – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe”, 

 

B. Kompatybilności elektromagnetycznej – art. 3.1b Dyrektywy, wg wymagań 

określonych w normie ETSI EN 301 489-1 V1.9.2. (2011-09) „Electromagnetic 



 
 

 
 

compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) 

standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements.” 

oraz normie ETSI EN 301 428-7 V1.3.1. (2015-11) “Electromagnetic compatibility and 

Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 

radio equipment and services; Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio 

and ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and 

DCS), dla wersji urządzenia wyposażonego w moduł radiowy GSM/GPRS, 

 

C. Kompatybilności elektromagnetycznej – art. 3.1b Dyrektywy, wg wymagań 

określonych w normie ETSI EN 301 489-1 V1.9.2. (2011-09) „Electromagnetic 

compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) 

standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements.” 

oraz normie ETSI EN 301 489-17 V1.3.2. (2008-04) “Electromagnetic compatibility 

(EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband 

transmissions systems, 5 GHz high performance RLAN and 5,8 GHz Broadband Data 

Transmitting Systems”, dla wersji urządzenia wyposażonego w moduł radiowy 

Bluetooth, 

 

D. Efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości – art. 3.2 Dyrektywy, wg 

wymagań określonych w normie ETSI EN 300 511 V9.0.2. „Global system for mobile 

communications (GSM); Harmonized EN for mobile stations in GSM 900 and DSC 

1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive 

(1999/5/EC)” oraz ETSI TS 151-010-1 V5.10.0. “Digital cellular telecommunications 

system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1. 

Conformance specification (3GPP TS 51.010-1 version 5.10.0 Release 5)” dla wersji 

urządzenia z wbudowanym modułem radiowym GPRS, 

 

E. Efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości – art. 3.2 Dyrektywy, wg 

wymagań określonych w normie ETSI EN 300 328 V1.8.1 Electromagnetic 

compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; 

Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band 

modulation techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of article 

3.2 of the R&TTE Directive”, dla wersji urządzenia z wbudowanym modułem Bluetooth. 

Badania muszą być zakończone raportem (raportami) z uszczegółowionym zakresem 

wykonanych badań, warunkami ich wykonania oraz wynikami poszczególnych testów. W 



 
 

 
 
przypadku negatywnych wyników badań raport powinien zawierać precyzyjne informacje, 

umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie analizy przyczyny niezgodności. Raporty 

powinny zostać przekazane zlecającemu w postaci wydrukowanego dokumentu oraz w 

postaci dokumentu elektronicznego w na nośniku CD. 

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych na poszczególne obszary badań (A, B, C, 

D, E) oraz złożenie oferty na wykonanie całości badań. 

 

3. Kryteria wyboru oferty: 

W ramach niniejszego zapytania przyjęto następujące kryteria wyboru najkorzystniejszych 

ofert:  

a) Doświadczenie oraz wyposażenie Wykonawców - 50%; 

 

 

Lp. Wymaganie 
Max. 

liczba % 
Metodyka oceny 

1.  Certyfikacje i notyfikacje 30 

Posiadanie statutu Jednostki Notyfikowanej w zakresie dyrektywy 

1999/5/WE uprawnionej do oceny zgodności urządzeń 

telekomunikacyjnych z wymaganiami zasadniczymi (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dn. 15.04.2004 - Dz. U. 2004 nr 73, poz. 659, z 

późniejszymi zmianami). 

15 

Posiadanie certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w 

zakresie badań wymaganych do potwierdzenia zgodności urządzeń 

radiowych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 1999/5/WE. 

15 

Brak jakiegokolwiek z powyższych wymagań 0 

2.  
Pomieszczenia wraz z 

infrastrukturą 
10 

Posiadanie pomieszczeń umożliwiających przeprowadzenie badań w 

warunkach zgodnych z wymaganiami metod badawczych, które będzie 

realizował podczas realizacji zlecenia. Infrastruktura laboratorium 

powinna spełniać wymagania normy PN-EN 17025:2005 "Ogólne 

wymagania dla laboratoriów badawczych i wzorcujących" oraz 

wymagania akredytacji. 

10 

Brak pomieszczeń spełniających powyższe wymagania. 0 

3.  
Aparatura naukowo-

badawcza i wyposażenie 
10 

Posiadanie aparatury pomiarowej właściwej dla prowadzonych badań 

i pomiarów. Wyposażenie laboratoryjne stosowane podczas badań 

musi posiadać aktualne świadectwa wzorcowania. 

10 

Brak odpowiedniej aparatury pomiarowej lub brak aktualnych 

świadectw wzorcowania. 
0 

 

b) Przedstawione warunki finansowe – 50% 

 

 



 
 

 
 

Kryteria szczegółowe: 

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów: 

 

Cena netto, maksymalnie 50%: 

 

C = ((Cmax - Cx) / (Cmax – Cmin)) * 50% 

 

C - liczba punktów procentowych przyznanych danej ofercie za cenę netto; 

Cmin – minimalna cena netto za usługę; 

Cmax – maksymalna cena netto za usługę; 

Cx – cena netto rozpatrywanej oferty. 

Podstawą oceny oferty będzie suma punktów procentowych uzyskana z ocen cząstkowych – 

kryteria szczegółowe a) + kryteria szczegółowe b) - z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

Uwaga: ocenia się odrębnie każdy z obszarów badań opisanych w Przedmiocie zapytania 

ofertowego: punkty 2.A do 2.E. Za każdy obszar Oferent może zdobyć maksymalnie 100%, co 

jest równoznaczne ze zdobyciem 100 punktów. Sumarycznie Wykonawca może zdobyć 500 

punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Oferent z najwyższą ilością punktów. 

Aby dokonać jednoznacznej oceny punktowej oferty, konieczne jest wypełnienie przez 

Oferenta tabeli zawartej w załączniku, której poszczególne pola odpowiadają kryteriom 

ocen. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

Czas - 7 dni roboczych od przekazania prototypu do badań na każdy z obszarów badań A do 

E, lecz sumarycznie nie dłużej niż 20 dni roboczych. 

5. Podpisanie umowy. 

Nastąpi w ciągu 5 dni od momentu wyboru oferty. 

 

6. Miejsce realizacji zamówienia: 



 
 

 
 
Siedziba Oferenta. 

W przypadku spotkań roboczych: 

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A., 

ul. Kruczkowskiego 39,  

41-813 Zabrze 

I / lub siedziba Oferenta – do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia. 

 

7. Warunki płatności: 

30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. 

8. Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2015 do godziny 15.00 w formie papierowej bezpośrednio 

w  siedzibie  Zamawiającego  lub  drogą   pocztową  na  adres:  Zakłady Urządzeń 

Komputerowych Elzab S.A., ul.  Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze,  w  zamkniętej  kopercie  

z  dopiskiem:  „Innowacyjne stanowisko sprzedaży”, w  ramach  Programu  Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4. Zapytanie ofertowe nr 02/10/2015) lub w formie 

elektronicznej na adres: krzysztof.gostkowski@elzab.pl. Ofertę  uważa  się  za  złożoną  

w terminie,  gdy  dotrze  ona  do  Zamawiającego  w  taki  sposób,  że mógł się z ofertą 

zapoznać. 

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych. Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od dnia jej wpłynięcia. 

 

9. Informacje o zapytaniu ofertowym: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty można uzyskać osobiście w biurze 

zamawiającego: Elzab S.A, ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze. Osobą uprawnioną do 

kontaktów  jest Pan Krzysztof Gostkowski tel.: +48 695 203 479. 

 Wybór najkorzystniejszych ofert zostanie dokonany do dnia 23.10.2015 do godz. 

16:00 

 O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi mailowo lub telefonicznie 

wybranych Oferentów.  

 Wybór Oferentów dokonany przez Zamawiającego ma charakter ostateczny. 

 Z wybranymi  Kandydatami zostanie podpisana umowa cywilno – prawna.  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny. 

 



 
 

 
 

10. Informacja o oświadczeniach 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, w którym Oferent potwierdza spełnienie niżej  

wymienionych warunków: 

a) posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia, 

b) znajduje   się   w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej   wykonanie  

zamówienia, 

c) nie jest objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty (wzór) 

2. Tabela oceny spełnienia kryteriów 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego POIG 3.5 nr 01/10/2015 

 

Wzór Oferty 

 

1.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

2.  Nazwa przedmiotu zamówienia 

3.  Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

4.  Nazwa i adres WYKONAWCY 

NIP: 

REGON: 

 

OFERTA: 

 

1.  Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję /my: 

cenę …………………………………………………………………………. zł netto, 

słownie: ……………………………………………………………………... zł netto, 

powiększoną o należny podatek VAT w wysokości ……………………………… % 

co stanowi cenę ……………………………………………………………… zł brutto, 

słownie …………………………………………………………………..….. .zł brutto, 

 

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami oferty i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz, że uzyskaliśmy wszelkie 

niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

ofercie, tj. 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

4.  Oświadczamy,   że   oferta   nie   zawiera   informacji   stanowiących   tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 



 
 

 
 
5.  Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu   przepisów   o   zwalczaniu   nieuczciwej   konkurencji.   Informacje  takie 

zawarte są w następujących dokumentach*: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………   

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1.  ……………………………………………. 

2.  ……………………………………………. 

3.  ……………………………………………. 

6.  Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych stron. 

  



 
 

 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego POIG 3.5 nr 01/10/2015 

 

Tabela oceny spełnienia kryteriów: 

Metodyka oceny Odpowiedź Oferenta 

Posiadanie statutu Jednostki 

Notyfikowanej w zakresie dyrektywy 

1999/5/WE uprawnionej do oceny 

zgodności urządzeń telekomunikacyjnych 

z wymaganiami zasadniczymi 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dn. 15.04.2004 - Dz. U. 2004 nr 73, poz. 

659, z późniejszymi zmianami). 

 

Posiadanie certyfikatu akredytacji 

Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie 

badań wymaganych do potwierdzenia 

zgodności urządzeń radiowych z 

wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 

1999/5/WE. 

 

Posiadanie pomieszczeń umożliwiających 

przeprowadzenie badań w warunkach 

zgodnych z wymaganiami metod 

badawczych, które będzie realizował 

podczas realizacji zlecenia. Infrastruktura 

laboratorium powinna spełniać 

wymagania normy PN-EN 17025:2005 

"Ogólne wymagania dla laboratoriów 

badawczych i wzorcujących" oraz 

wymagania akredytacji. 

 

Posiadanie aparatury pomiarowej 

właściwej dla prowadzonych badań i 

pomiarów. Wyposażenie laboratoryjne 

stosowane podczas badań musi posiadać 

aktualne świadectwa wzorcowania. 

 

 

 


