
 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/35/IFPAN/2019/KB 

 
1. Zamawiający:  

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, 

przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych na dostawę fabrycznie nowego urządzenia do cięcia kryształów 

półprzewodnikowych na bazie CdTe między innymi takich jak CdTe, CdZnTe lub CdMnTe o 

dużych średnicach przy pomocy drutu z posypem diamentowym.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Miejsce realizacji zamówienia:   

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa. 

4. Termin wykonania zamówienia:  45 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

cena – 90 % 

termin dostawy – 10% 

Wykonawca otrzyma dodatkowe 10 punktów, jeżeli wskaże termin wykonania zamówienia 

(dostawy) krótszy o 7 dni kalendarzowych. 

6. Istotne postanowienia umowy stanową Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzpie@ifpan.edu.pl. 

8. Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2019 o godzinie 10:00. 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

10. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Krzysztof Podsiadłowicz, 22 116 32 60,               

w godz. 09:00 - 15:00, e-mail: kpod@ifpan.edu.pl. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

12. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 

żądanych dokumentów. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

14. Oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego, złożone po terminie oraz oferty wariantowe 

zostaną odrzucone. 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 38). 

16. Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem   

danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych),  Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  str.  1,  

ze  zm.,  zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 

1).Administratorem Pana/Pani danych   osobowych   jest Instytut   Fizyki   PAN., Warszawa, Al. 

Lotników 32/46. 

2).Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@ifpan.edu.pl. 

3).Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub  lit. c RODO w związku zart. 

32 -34 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze 

zm.)  i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2077, ze zm.) w celu przeprowadzenia procedury z zamówienia publicznego. 
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4).Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Odbiorcą  danych  może  być  również  podmiot  świadczący  usługi  IT na rzecz 

Administratora danych w zakresie serwisowania i usuwania awarii systemów informatycznych. 

5).Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz przez okres 

archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów 

wewnętrznych Administratora.  

6).Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

7). Ma Pan/Pani prawo  żądać  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania i 

ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO.  

8).Przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9).W  odniesieniu  do  danych  osobowych  przekazanych  Administratorowi, decyzje nie będą 

podejmowane w sposób  zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

 

 

 

 

 

 ...................................................................................   ....................................................................................  

 miejscowość, data podpis pracownika realizującego zamówienie 
     

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 Załącznik nr 1 

 

................................................................. 

(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)            Do:  

                                                                                                            Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk  

                Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 

 

OFERTA 
 

My, niżej podpisani 

………………………………………………..................................................................................................................... ................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………….............................................................................................................................................................................  

w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE  nr ZO/35/IFPAN/2019/KB dotyczące dostawy fabrycznie 

nowego urządzenia do cięcia kryształów półprzewodnikowych na bazie CdTe między innymi takich 

jak CdTe, CdZnTe lub CdMnTe o dużych średnicach przy pomocy drutu z posypem diamentowym 

składamy niniejszą ofertę. 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę: 

Wartość brutto ………...PLN/EUR* (słownie: ……………………………………...………..) 

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia zgodnie z treścią zapytania ofertowego 

w terminie …………………….** 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy 

uwzględnieniu zapisów istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

a) …………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………...………………………………………………………… 

6.   Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1. – dalej „RODO”
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7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

 
………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

nr tel./faksu .................................................................e-mail................................................................................................  
 

 
................................, dnia .............................                         ...................................................................... 

podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 

 

*   niepotrzebne skreślić 

** należy wskazać termin wykonania zamówienia (dostawy) nie dłuższy niż 45 dni kalendarzowych. 

 

                                           
1
 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, niniejsze oświadczenie należy wykreślić 

 



 

REQUEST FOR PROPOSAL NO. ZO/35/IFPAN/2019/KB 

 
1. Contracting Entity:    

The Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk) 

with its registered office in 02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46, sends a request for proposal 

excluded from the obligation to apply the provisions of the Public Procurement Law for the supply 

of a factory new device for cutting large-diameter CdTe-based semiconductor boules, such as 

CdTe, CdZnTe or CdMnTe, using diamond-coated wire.  

 

2. Terms of reference are appended as Appendix 1 to the Request for Proposals. 

3. Place of the contract completion:   

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa. 

4. Time limit for the contract completion: 45 calendar days counted from the date of signing an 

agreement. 

5. Criteria for the evaluation of offers and their weights:  

price – 90 % 

delivery date – 10% 

The Contractor will receive 10 additional points in the case of proposing the date of the contract 

completion (delivery) shorter by 7 calendar days. 

6. Substantive provisions of the agreement are appended as Appendix 3 to the Request for Proposals. 

7. Offers made on the form constituting Appendix 1 to this Request for Proposals should be sent by e-

mail to the following address: dzpie@ifpan.edu.pl. 

8. The deadline for submitting offers is 10 June 2019 at 10:00. 

9. Offer validity period is 30 days from the date of submitting the offer. 

10. Person authorized to contacts with Contractors: Krzysztof  Podsiadłowicz, 22 116 32 60, from 9 am 

to 3 pm, e-mail: kpod@ifpan.edu.pl. 

11. The Contracting Entity reserves the right to cancel the Request for Proposal procedure at any stage, 

without specifying a reason. 

12. The Contracting Entity may request Contractors to provide explanations regarding the contents of 

their offers and to supplement required documents. 

13. The Contracting Entity reserves the right to correct in the Contractor's offer: obvious typing, 

calculation errors and other errors that do not result in significant changes. 

14. Offers inconsistent with the content of the Request for Proposal, submitted after the deadline and in 

variants will be rejected. 

15. The Contracting Entity informs that according to applicable law, this Request for Proposal is not an 

offer within the meaning of Article 66 of the Act of 23 April 1964 Civil Code (Journal of Laws of 

2016, item 38). 

16. Pursuant to Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of 

the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General 

Data Protection Regulation) Official Journal of the European Union, L 119, 4.5.2016, page 1, as 

amended, hereinafter referred to as “GDPR”, this is to inform that: 

1). The Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences with its registered office in Warsaw, 

Al. Lotników 32/46, is the Controller of your personal data. 

2). Contact details of the Data Protection Officer are as follows: e-mail: iodo@ifpan.edu.pl. 

3). Personal data will be processed pursuant to Article 6(1)(b) or (c) GDPR in connection with 

Articles 32 -34 of the Act of 29 January 2004 Public Procurement Law (Journal of Laws of 2017, 

item 1579, as amended) and Article 44(3)(1) of the Act of 27 August 2009 on Public Finance 

(Journal of Laws of 2017, item 2077, as amended) in order to carry out the public contract award 

procedure. 

4). Personal data may be transferred to entities authorized by law. Data may also be received be an 

entity providing IT services to the Data Controller in the field of IT system servicing and removing 

failures. 
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5). Personal data will be stored for the period necessary to conduct the contract awarding procedure, 

conclude and perform the agreement covering the contract and for the period of archiving documents 

resulting from generally applicable legal regulations and internal regulations of the Controller.  

6). Provision of personal data is voluntary. 

7). You have the right to access your personal data, rectify it, delete or limit processing, subject to 

cases referred to in Article 18(2) GDPR. 

8). You have the right to file a complaint with the supervisory body, which in Poland is the President 

of the Office for Personal Data Protection. 

9). In relation to personal data provided to the Controller, decisions will not be taken in an automated 

manner, as specified in Article 22 GDPR. 

 

 

 

 

 

 

 ...................................................................................   ....................................................................................  

 place, date signature of employee in charge of the contract 
     

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 



 
Appendix 1 

 

................................................................. 

(stamp of the Contractor or Contractors 

jointly applying for the contract)                       To:  

                                                                                                            Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk  

                Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 

 

OFFER 
 

We, the undersigned 

………………………………………………........................................................................................................... ............................. 

acting on behalf of and for: 

……………………….................................................................................................................... ......................................................... 

further to the REQUEST FOR PROPOSAL No. ZO/35/IFPAN/2019/KB for the supply of a factory new 

device for cutting large-diameter CdTe-based semiconductor boules, such as CdTe, CdZnTe or 

CdMnTe, using diamond-coated wire, hereby submit this offer. 

1. We offer completion of the contract for the price of: 

Gross value PLN/EUR ………... * (in words: ……………………………………...………..) 

2. We undertake to complete the contract as specified in the Request for Proposals by 

……………….** 

3. We consider ourselves to be bound by this offer for a period of 30 days.  

4. If our offer is successful, we undertake to sign the agreement on terms specified by the parties 

and at the place and time specified by the Contracting Entity, taking into account the substantive 

provisions of the agreement attached to the Request for Proposal. 

5. This form is provided with the following appendices: 

a) …………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………...………………………………………………………… 

6.   We declare that we have fulfilled the information obligations provided for in Articles 13 or 14 of 

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 

the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) 

(OJ L 119, 4.5.2016, p. 1.) – hereinafter referred to as “GDPR”
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7.     Person authorized to contact the Contracting Entity: 

 
   ………………………………………………………… 

(name and surname) 

phone/fax number .................................................................e-mail................................................................................................  
 

 
................................, date .............................                         ...................................................................... 

signature of the Contractor or authorized 

representative of the Contractor 

 

 

*   delete as appropriate 

** please specify the deadline for the contract completion (delivery) not longer than 45 calendar days. 

 

                                           
2
 If the Contractor does not provide personal data other than directly related to it or there is an exemption from the obligation to provide 

information, pursuant to Article 13(4) or Article 14(5) GDPR, this declaration should be deleted. 


