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ZAPYTANIE OFERTOWE NR DAG/251/27/2021 Z DNIA 7.09.2021 r. 

o wartości poniżej 130 tys. złotych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 ze zm.) 

 

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: 

Stworzenie systemu interaktywnej strony internetowej udostępniającej informacje i wyniki 

obserwacji astronomicznych w ramach projektu “A sub-percent distance scale from binaries 

and Cepheids” – CepBin, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu na rzecz 

badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy numer 695099 wraz z przekazaniem praw 

autorskich do systemu. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

System interaktywnej strony internetowej udostępniającej informacje i wyniki obserwacji 

astronomicznych zgodnie z opisem zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego. 

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

najniższa cena. 

3. Wymagany termin / okres realizacji zamówienia: do 20 października 2021. 

4. Miejsce realizacji zamówienia:  Warszawa. 

5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełniania (jeśli dotyczy): 

Posiadanie doświadczenia w realizacji podobnych zamówień z dziedziny 

astronomii, w liczbie co najmniej jednego w okresie ostatnich 3 lat poparte 

referencjami od zamawiającego. 

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

 Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr  2 do Zapytania ofertowego. 

7. Informacja o ofertach częściowych (jeśli dotyczy): Zamawiające nie przewiduje 

możliwości udzielenia zamówienia w częściach. 

8. Informacja o ofertach wariantowych (jeśli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje 

możliwości udzielenia zamówień wariantowych. 

9. Informacja o zamówieniach z art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP (jeśli dotyczy): Zamawiający nie 

przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w trybie art. 134 ustawy PZP. 

10. Informacja o planowanych negocjacjach (jeśli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje 

możliwości przeprowadzenia negocjacji. 
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11. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają 

wyłączeniu na podstawie art. 56 PZP (zakaz powiązań osobowych i kapitałowych              

z wykonawcą). 

12. Sposób przygotowania oferty: 

 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym  

stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

13. Miejsce i sposób składania oferty: 

a) pocztą lub osobiście: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, ul. Bartycka 18, 

00 - 716 Warszawa, 

b) e-mail: kkempa@camk.edu.pl. 

14. Termin składania ofert:  

10 września 2021 r., godz. 12.00 

15. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ksenia Kempa,  

e-mail: kkempa@camk.edu.pl. 

16. Załączniki: 

a) opis przedmiotu zamówienia, 

b) projektowane postanowienia umowy, 

c) formularz ofertowy, 

d) klauzula RODO 
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