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Ogłoszenie
Numer

Id

2020-1896-2643

2643

Powstaje w kontekście projektu
RPMA.01.02.00-14-9542/17 - Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w
ﬁrmie AVIATION ARTUR TRENDAK.

Tytuł

Zapytanie ofertowe 7 na dostawę materiałów do budowy głowicy
napędowej.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia pierwotnego.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi np.: terminu realizacji zamówienia, warunki płatności, zamiana
wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia realizacji usługi.
3. Wszelkie istotne zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki
1. Załącznik 7
2. Załącznik 1A
3. Załącznik 1B
4. Załącznik 1C
5. Załącznik 2
6. Załącznik 3
7. Załącznik 4
8. Załącznik 5
9. Załącznik 6
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Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2020-09-02

2020-09-02

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2020-09-11

2020-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Aviation Artur Trendak
Warszawska 43 lok.216
05-820 Piastów
NIP: 5211861575

Osoby do kontaktu
Michał Trendak
tel.: +48468565224
e-mail: michal@trendak.eu

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Łącznik + element obrotowy.
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa
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Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Nowoczesny łącznik łopat wirnika.
Na potrzeby wyceny Zamawiający zamieszcza rysunek poglądowy posiadający jedynie wymiary
główne. Rysunek jest załącznikiem do niniejszego postępowania o numerze 4.
Wykonawca oświadczy (Zamawiający nie określa wzoru oświadczenia), że łącznik łopat wytrzyma
siłę rozciągającą w osi łopat wirnika odpowiadającą 22 000 kilogramów. Wykonawca załączy raport
z próby dowodowej rozciągania takiego samego elementu (raport musi posiadać zdjęcia z wykonanej
próby) wraz z dostawą gotowego elementu.
Pełna dokumentacja techniczna jest tajemnicą ﬁrmy Aviation Artur Trendak. Zostanie ona udostępniona na wyraźne żądanie Wykonawcy po podpisaniu przez Wykonawcę umowy o dochowaniu
tajemnicy handlowej. (załącznik nr 3)
Dokumentacja ta będzie obejmować jedynie informacje niezbędne do oszacowania ceny, czyli informacje o dokładnych wymiarach oraz innych niezbędnych wymaganiach dotyczących danego
produktu. Nie będzie zawierała technologii wykonania.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Okres gwarancji
24 miesiące

Kody CPV
34730000-3 Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

grodziski

Jaktorów

Miejscowość
Jaktorów-Kolonia
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Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny

Opis
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania
umowy/złożenia zamówienia.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
a) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do zapytania ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2
c) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku wytrzymałości przez dostarczany Przedmiot
Zamówienia.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Złożona oferta na formularzu stanowiącym załącznik 1A do niniejszego zapytania ofertowego musi
zawierać nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty (min 30 dni)
całkowitą cenę brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia w umowie zapisów dotyczących zachowania
poufności przekazywanych danych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami
w przypadku tej samej najkorzystniejszej ceny netto. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty, w których
Wykonawca zaproponował okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
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lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą.

Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
2 sztuki nowoczesnego elementu obrotowego głowicy tzw "U".
Na potrzeby wyceny Zamawiający zamieszcza rysunek poglądowy posiadający jedynie wymiary
główne. Rysunek jest załącznikiem do niniejszego postępowania o numerze 5.
Wykonawca zapewni, że"U" wytrzyma siłę rozciągającą w osi pionowej odpowiadającą 4 000 kilogramów. Wykonawca załączy oświadczenie potwierdzające spełnienie tego warunku. Zamawiający
nie określa wzoru takiego oświadczenia.
Pełna dokumentacja techniczna jest tajemnicą ﬁrmy Aviation Artur Trendak. Zostanie ona udostępniona na wyraźne żądanie Wykonawcy po podpisaniu przez Wykonawcę umowy o dochowaniu
tajemnicy handlowej. (załącznik nr 3)
Dokumentacja ta będzie obejmować jedynie informacje niezbędne do oszacowania ceny, czyli informacje o dokładnych wymiarach oraz innych niezbędnych wymaganiach dotyczących danego
produktu. Nie będzie zawierała technologii wykonania.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Okres gwarancji
24 miesiące

Kody CPV
34730000-3 Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie
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Powiat

Gmina

grodziski

Jaktorów

Miejscowość
Jaktorów-Kolonia

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny

Opis
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania
umowy/złożenia zamówienia.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
a) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do zapytania ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2
c) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku wytrzymałości przez dostarczany Przedmiot
Zamówienia.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Złożona oferta na formularzu stanowiącym załącznik 1A do niniejszego zapytania ofertowego musi
zawierać nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty (min 30 dni)
całkowitą cenę brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia w umowie zapisów dotyczących zachowania
poufności przekazywanych danych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami
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w przypadku tej samej najkorzystniejszej ceny netto. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty, w których
Wykonawca zaproponował okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Kryterium oceny: Cena – 100 pkt.
P = (Cmin / Cb) * 100 pkt.
P – ilość punktów przyznana ofercie
Cmin – cena minimalna w zbiorze
Cb – cena oferty badanej
W związku ze zbyt małą ilością dostępnych znaków na opisanie kryterium, jego pełny opis znajduje się w
Załączniku 7 do niniejszego postępowania.

Część: 2
Tytuł części 2

Przekładnia + Sprzęgło
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
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Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
2 sztuki kierunkowego sprzęgła łączącego przekładnię z elementem obrotowym.
Sprzęgło kierunkowe umożliwiające połączenie elementu "U" z przekładnią określoną osobnym
przedmiotem zamówienia. Wytrzymujące obciążenia identyczne jak dla przekładni.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Okres gwarancji
24 miesiące

Kody CPV
34730000-3 Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

grodziski

Jaktorów

Miejscowość
Jaktorów-Kolonia

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny

Opis
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Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia podpisania
umowy/złożenia zamówienia.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
a) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do zapytania ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Złożona oferta na formularzu stanowiącym załącznik 1B do niniejszego zapytania ofertowego musi
zawierać nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty (min 30 dni)
całkowitą cenę brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia w umowie zapisów dotyczących zachowania
poufności przekazywanych danych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami
w przypadku tej samej najkorzystniejszej ceny netto. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty, w których
Wykonawca zaproponował okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą.

Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne
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Opis
Element napędowy głowicy - przekładnia do napędu nowoczesnej głowicy.
Przekładnia niewymagająca dodatkowego chłodzenia - chłodzona powietrzem w trakcie normalnej
pracy.
Nieprzekraczalne wymiary główne przekładni:
Długość (oś prostopadła do osi obu wałów i przechodząca przez te osie) - 291,1 mm
Szerokość (oś prostopadła do osi długości oraz prostopadła do osi wałów) - 260 mm
Wysokość (oś prostopadła do płaszczyzny wyznaczonej przez osie długości i szerokości) - 60 mm
Dokładny wymiar rozstawu osi wałów - 137,6 mm
Przekładnia ma działać jak reduktor z przełożeniem 1:10
Przekładnia musi wytrzymywać obciążenie pochodzące od silnika co najmniej 60 kW przy 3000
obrotach na minutę.
Masa przekładni poniżej 10 kg.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Okres gwarancji
24 miesiące

Kody CPV
34730000-3 Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

grodziski

Jaktorów

Miejscowość
Jaktorów-Kolonia

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
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Opis
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia podpisania
umowy/złożenia zamówienia.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
a) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do zapytania ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Złożona oferta na formularzu stanowiącym załącznik 1B do niniejszego zapytania ofertowego musi
zawierać nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty (min 30 dni)
całkowitą cenę brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia w umowie zapisów dotyczących zachowania
poufności przekazywanych danych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami
w przypadku tej samej najkorzystniejszej ceny netto. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty, w których
Wykonawca zaproponował okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą.

Kryteria oceny do części 2
Czy kryterium cenowe?
TAK
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Opis
Kryterium oceny: Cena – 100 pkt.
P = (Cmin / Cb) * 100 pkt.
P – ilość punktów przyznana ofercie
Cmin – cena minimalna w zbiorze
Cb – cena oferty badanej
W związku ze zbyt małą ilością dostępnych znaków na opisanie kryterium, jego pełny opis znajduje się w
Załączniku 7 do niniejszego postępowania.

Część: 3
Tytuł części 3

Maszt + elementy sterujące
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 3
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Maszt łączący głowicę napędową wirnika z kadłubem wiatrakowca.
Maszt wykonany w technologii kompozytowej z cienkich blach aluminiowych klejonych naprzemiennie z kompozytem o zbrojeniu włóknem węglowym.
Na potrzeby wyceny Zamawiający zamieszcza rysunek poglądowy posiadający jedynie wymiary
główne. Rysunek jest załącznikiem do niniejszego postępowania o numerze 6.
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Pełna dokumentacja techniczna jest tajemnicą ﬁrmy Aviation Artur Trendak. Zostanie ona udostępniona na wyraźne żądanie Wykonawcy po podpisaniu przez Wykonawcę umowy o dochowaniu
tajemnicy handlowej. (załącznik nr 3)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udostępnienia dokumentacji technicznej jedynie Wykonawcom będącym posiadaczami certyﬁkatu producenta lotniczego wydanego przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokumentacja ta będzie obejmować jedynie informacje niezbędne do oszacowania ceny, czyli informacje o dokładnych wymiarach oraz innych niezbędnych wymaganiach dotyczących danego
produktu. Nie będzie zawierała technologii wykonania.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Okres gwarancji
24 miesiące

Kody CPV
34730000-3 Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

grodziski

Jaktorów

Miejscowość
Jaktorów-Kolonia

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny

Opis
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania
umowy/złożenia zamówienia.
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Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
a) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1C do zapytania ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Złożona oferta na formularzu stanowiącym załącznik 1C do niniejszego zapytania ofertowego musi
zawierać nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty (min 30 dni)
całkowitą cenę brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia w umowie zapisów dotyczących zachowania
poufności przekazywanych danych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami
w przypadku tej samej najkorzystniejszej ceny netto. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty, w których
Wykonawca zaproponował okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą.

Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Wykonawca musi być posiadaczem certyﬁkatu producenta wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Typ
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Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Elementy sterujące do głowicy napędowej.
4 sztuki cięgien typu push-pull mogące wytrzymać obciążenia rozciągające i ściskające minimum
700 kg o długości 2730 mm.
4 sztuki cięgien typu push-pull mogące wytrzymać obciążenia rozciągające i ściskające minimum
700 kg o długości 2900 mm.
Przewody elektryczne 3 typy
20 m przewodu o przekroju 240mm2
20 m przewodu o przekroju 150mm2
20 m przewodu o przekroju 300mm2

Okres gwarancji
24 miesiące

Kody CPV
34730000-3 Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

grodziski

Jaktorów

Miejscowość
Jaktorów-Kolonia

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
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Potencjał techniczny

Opis
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania
umowy/złożenia zamówienia.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
a) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1C do zapytania ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2
c) Kopia certyﬁkatu producenta lotniczego wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Złożona oferta na formularzu stanowiącym załącznik 1C do niniejszego zapytania ofertowego musi
zawierać nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty (min 30 dni)
całkowitą cenę brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia w umowie zapisów dotyczących zachowania
poufności przekazywanych danych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami
w przypadku tej samej najkorzystniejszej ceny netto. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty, w których
Wykonawca zaproponował okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą.
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Kryteria oceny do części 3
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Kryterium oceny: Cena – 100 pkt.
P = (Cmin / Cb) * 100 pkt.
P – ilość punktów przyznana ofercie
Cmin – cena minimalna w zbiorze
Cb – cena oferty badanej
W związku ze zbyt małą ilością dostępnych znaków na opisanie kryterium, jego pełny opis znajduje się w
Załączniku 7 do niniejszego postępowania.

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-09-02 - data opublikowania
-> 2020-09-11 - termin składania ofert

-> 2020-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

