
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 01-12-2017 r. 

 

1. Dane zamawiającego:  PAMUŁA Dariusz Pamuła 

ul. Kliczkowska 48 

58-100 Świdnica 

Tel./Fax + 48 664-007-201 

e-mail: info@pamula.swidnica.pl 

 

2. Przedmiot zapytania:  Przeprowadzenie certyfikacji firmy i uzyskanie uznania na zgodność z 

normą  PN-EN ISO 17025.  

3. Główny kod CPV: 72225000-8 

4. Opis zamówienia:  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Wstępna weryfikacja firmy/laboratorium zgodnie z wytycznymi do uznawania 

laboratorium badawczego w odniesieniu do normy  PN-EN ISO 17025.  

2. Uznanie firmy/laboratorium zgodnie z wytycznymi do uznawania laboratorium w 

odniesieniu do normy  PN-EN ISO 17025.  

3. Nadzór nad firma/laboratorium zgodnie z wytycznymi do uznawania laboratorium w 

odniesieniu do normy  PN-EN ISO 17025.  

 

 

5. Miejsce i termin składania ofert:  

Termin składania ofert:   do 15 grudnia 2017 r. do  godz.:  16:00 

Miejsce składania ofert:  PAMUŁA Dariusz Pamuła ul. Kliczkowska  48, 58-100 Świdnica 

lub za pośrednictwem adresu email: 

info@pamula.swidnica.pl 

 

 

http://rpo.dolnyslask.pl/


 

 

 

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą tradycyjną, mailową  bądź 

osobiście na  

6. adres podany w punkcie 1, z dopiskiem: " Przeprowadzenie certyfikacji firmy i uzyskanie 

uznania na zgodność z normą  PN-EN ISO 17025”.  

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą uwzględnione.    

 

7. Kryteria wyboru oferty: 

 

Pod uwagę będzie brany tylko i wyłącznie taki certyfikat, które spełni szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia wymieniony w punkcie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 

największą ilość punktów. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów:  

a) Obsługa serwisowa w miesiącach - 5%  

Punkty za kryterium „Obsługa serwisowa w miesiącach” zostaną obliczone według wzoru:  

Obsługa serwisowa w miesiącach 

 ----------------------------- x 5 = liczba punktów  

Czas oferty badanej  

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, 

b) cena – 95 %  

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  

Cena oferty najtańszej 

 ----------------------------- x 95 = liczba punktów  

Cena oferty badanej  

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, 

 

 

 

 

http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/


8. Sposób przygotowania oferty i jej ocena:  

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze. Wszystkie koszty 

związane ze sporządzeniem oferty ponosi oferent i nie może żądać ich zwrotu ani wysuwać 

roszczeń odszkodowawczych w razie, gdy jego oferta nie zostanie wybrana. Wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Ofertodawcy, pod adresem podanym w 

punkcie 1.  

Ocena ofert i wybór Oferenta nastąpi w terminie do 18 grudnia 2017 r., z poniższymi 

zastrzeżeniami.  

Treść ogłoszenia zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się 

postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub 

zakończenia postępowania bez jego wyboru.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

Zamówienie zostanie przesłane do oferenta w maksymalnym terminie do 10 dni kalendarzowych  

od dnia wyboru oferenta.  

W przypadku gdy Oferent będzie się uchylał od wykonania zamówienia, może ono zostać 

anulowane i nowe zamówienie będzie wysłane do następnego pod względem uzyskanej punktacji 

Oferenta. O wyborze oferty, zakończeniu postępowania bez wyboru oferty, unieważnieniu 

postępowania Zamawiający poinformuje Oferentów pod adresem wskazanym w punkcie 1 w 

terminie do  dnia 19 grudnia 2017 r.  

Złożenie Oferty w oparciu o przedmiotowe Zapytanie Ofertowe oznacza pełną i bezwarunkową 

akceptację przez Oferenta wszystkich postanowień zawartych w nin. Zapytaniu. 

 

 


