
ZAPYTANIE OFERTOWE NR DAG-251-6/23 Z DNIA 12 STYCZNIA 2023 R. 

 

Zamawiający: 

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, 

ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytutów Naukowych PAN pod 

numerem RIN-III-20/98, NIP 525-000-89-56, 

zaprasza do złożenia ofert na: 

Realizacja prac elektrycznych na terenie Obserwatorium  

Cerro Armazones (OCA) w Chile. 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac elektrycznych na terenie Obserwatorium 

Cerro Armazones (OCA) w Chile. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (dalej „OPZ”). 

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: najniższa 

cena. 

3. Wymagany termin / okres realizacji zamówienia: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy. 

4. Miejsce realizacji zamówienia:  Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) w Chile, 

https://www.google.com/maps/place/OCA/@-24.5986474,-

70.2034798,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x96a545d6253f0f63:0xd35cf522eac878f5!

8m2!3d-24.5985467!4d-70.2012812 

5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełniania:  

Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia posiadającą certyfikat klasy A SEC Chile („Superintendencia 

de Electricidad y Combustible en Chile”) lub uprawnieniami równoważnymi 

umożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą 

złoży wykaz osób skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego. Wzór wykazu osób stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.  

6. Określenie warunków istotnych zmian umowy (jeśli dotyczy): 

Warunki istotnych zmian umowy zawierają projektowane postanowienia umowy.  

7. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim lub 

w innym języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym na Formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Miejsce i sposób składania oferty: 

a) pocztą: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, ul. Bartycka 18, 00-716 

Warszawa, 

b) e-mail: przetargi@camk.edu.pl, 

9. Termin składania ofert: 23 stycznia 2023 r. godz. 14.00 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Penkala, tel. 22 32 96 251,  

e-mail przetargi@camk.edu.pl 

11. Załączniki: 

a) Formularz ofertowy,  

b) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 

c) Wykaz osób, 

d) Projektowane postanowienia umowy. 
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