
Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania  
zamówień publicznych 

 
Zapytanie ofertowe 

dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT) 
 

 
 
Zamawiający 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Laboratorium Inżynierii 
Wiatrowej (L-14) 
(nazwa i adres  jednostki zamawiającej) 

 
1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

Opis i zakres przedmiotu zamówienia: Zestaw wag tensometrycznych wieloskładnikowych - do 
Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, w ramach projektu pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki 
Środowiskowej Politechniki Krakowskiej (projekt numer RPMP.01.01.00-12-0141/18),  
 
Set of strain gauge balance for Laboratory of Environmental Aerodynamics, project title. Construction of 
tha Laboratory of Environmental Aerodynamics Cracow University of Technology (project number: 
RPMP.01.01.00-12-0141/18) 
 
Specyfikacja: 
 

Parametry wymagane 
jednoczesny pomiar sił i momentów aerodynamicznych wzdłuż osi podłużnej, wzdłuż osi 
pionowej i poziomej prostopadłej do osi podłużnej (6 składowych: 3 siły, 3 momenty) 
Zakres pomiaru, co najmniej: 2500 N (Fx i Fy), 350 Nm (Mx i My), 250 Nm (Mz) 

błąd pomiaru: 2% zakresu 
częstotliwość drgań własnych wagi: nie mniejsza niż 400Hz 
Oprogramowanie umożliwiające podgląd w czasie rzeczywistym oraz zapis danych w funkcji 
czasu z częstotliwością nie mniejszą niż 300 Hz  
i kompatybilne z oprogramowaniem LabView 
 

Required parameters 

simultaneous measurement of aerodynamic forces and moments along the longitudinal axis, 
along the vertical and horizontal axes perpendicular to the longitudinal axis (6 components: 3 
forces, 3 moments) 

Measurement range at least: +/- 2500 N (Fx & Fy), 350 Nm (Mx & My), 250 Nm (Mz) 

Measurement error: 2% of the measurement range; 

Natural frequency of the load cell: above 400 Hz 

Software enabling real-time preview and data recording with frequency at least 300 Hz. Load 
cell software should be compatible with LabView software. 
 
Pozostałe warunki:  

 urządzenie musi posiadać certyfikat kalibracji 

 wymagany montaż i uruchomienie urządzenia wraz ze sprawdzeniem działania oraz instrukcją 
techniczną dla pracowników 

2. Warunki udziału w postepowaniu (jeżeli dotyczy) ………………………………………………. 

3. Inne istotne warunki zamówienia  (można załączyć opcjonalnie projekt umowy) 

Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni 
Okres gwarancji 12 miesięcy 
Warunki płatności przelew 30dni 
Kary umowne 0,1% dziennie 

4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: 



 Cena – waga 100% 

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: cena = 100%  
 
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska 
największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami. 

  
6. Wszelkich informacji udziela: 

Dr inż. arch. Łukasz Flaga (12)6283570, lukasz.flaga@pk.edu.pl 
 
7. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Oferta” i przekazać do zamawiającego do dnia 
06.12.2022 do godziny 11:00 pisemnie: Budynek F (Al. Jana Pawła II 37/3a, 31-864 Kraków) pok. 
101 lub pocztą elektroniczną: e-mail: lukasz.flaga@pk.edu.pl lub załączyć w bazie konkurencyjności 
pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/, numer 
ogłoszenia: 2022-44001-135815 

 

22.11.2022 

data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.  
 
8. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, 
informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,  

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza 

Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, 

tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia, 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
c) Zarządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych Politechniki Krakowskiej, 
d) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice 

Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, 
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie 

zawartej umowy, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej 

wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi 

obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej, 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  

w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy, 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/
mailto:iodo@pk.edu.pl


8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub 

podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 

nr 32 z dnia 2 marca 2021 r. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, 

10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do 

sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo 

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  



 
OFERTA  

 
DANE WYKONAWCY:  
 
Imię i nazwisko (nazwa firmy) 
 
 ………………………………………………………… 
 
Adres …………………………………………………. 
 
Telefon ……………………………………………….. 
 
 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na ……………………………..……. 
 
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  
 
cenę netto ............................................................... złotych 
podatek VAT ........................................................... złotych 
cenę brutto .............................................................. złotych 
słownie brutto .................................................................................................................. złotych 
 
Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 
 
Udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres ………………………………… 
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………………………… 
 
Inne informacje ………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres …… dni od daty 
terminu składania ofert.  
 
 
 
Załącznikami do oferty są: 

 Karta techniczna urządzenia z zaznaczeniem wymaganych parametrów 
…………………………. 
…………………………. 
 
 
 
Miejscowość, dnia     .................................................... 
 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 
 
………………………………………………………….. 
podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej  
 


