
 

 

 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 
 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164) z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. Nr 96, poz. 15, z późn. zm.). 
 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Instytut Transportu Samochodowego 
Adres: 
ul. Jagiellońska 80 
03 - 301 Warszawa 
 
znak sprawy : SZ-222/5/17 
 

 
Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust. 1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków 

 
Przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez 
zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu 
kosztów badań lub rozwoju. 

 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Badanie świadomości uczestników ruchu drogowego odnośnie zagadnień bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w województwie mazowieckim  

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Zał. Nr 1 do Ogłoszenia - „Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia” 

 
III. TERMIN REALIZACJI 

 
Do dnia 31.10.2017 r. 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Forma elektroniczna na adres: aneta.wnuk@its.waw.pl 
 
Do oferty należy dołączyć: 
1. Dwie pozytywne rekomendacji/referencje podmiotów, dla których zrealizowane były w/w badania  
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: dokument lub dokumenty 
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto 
wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, 
podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów, (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

3. aktualny certyfikat PKJPA dotyczący badań jakościowych, 
4. plan realizacji zamówienia. 
5. ofertę 
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V. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:  

1. Kryterium ceny:  85% 
2. Kryterium Plan realizacji:  15% (ogólne założenia do prowadzenia badań - 3 pkt., opis metodologii - 

3 pkt., przykłady sposobów prezentacji wyników badań - 3 pkt., harmonogram realizacji badań - 3 
pkt., skład zespołu dedykowanego do współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego (wykaz 
osób dedykowanych do współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego wraz z krótkim 
opisem ich doświadczenia w realizacji projektów badawczych) - 3 pkt.. 

 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów 

 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
a) Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej 

1. Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2017r. o godz. 15:00 

 

 
 
 


