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Warszawa, dnia 2 listopada 2017r. 

MSP Marcin Szender w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 - 2020, poszukuje podwykonawcy. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

Szender Marcin MSP 
ul. Główna  8, 43-424 Drogomyśl 
ul. Poligonowa 1/81, 04-051 Warszawa 
NIP 631-10-44-379,  
REGON 240281119  
Tel: 22 8628723 
Fax:22 6322920 
 

Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie projektu spadochronowego systemu odzysku  (SSO) samolotu 

bezpilotowego  

Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie projektu spadochronowego systemu odzysku 

dla samolotu bezpilotowego o masie 5-7kg. W skład zamówienia będą wchodziły 

następujące zagadnienia techniczne: 

a) Opracowanie geometrii i technologii produkcji czaszy spadochronu 

b) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instrukcji składania spadochronu 

c) Opracowanie systemu wyrzutu spadochronu uwzględniające specyfikę konfiguracji 

aerodynamicznej płatowca. 

d) Dostarczenie minimum 5 szt. prototypów SSO do przeprowadzenia testów  

e) Udział w testach przeprowadzanych przez zamawiającego (min 10 dni). 

 

Wymagania wobec wykonawcy: 

1. Wyksztalcenie w kierunku budowa statków powietrznych (inż./ mgr inż.)  

2. Bardzo dobra znajomość systemów spadochronowych oraz aerodynamiki samolotów  

3. Minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji systemów spadochronowych   
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4. Udokumentowane poparte referencjami  (umowy/ protokoły odbioru ) doświadczenie w 

zakresie systemów spadochronowych.  Wykonanie 5 projektów systemów spadochronowych 

w ciągu ostatnich 5 lat w tym co najmniej 3 projekty Spadochronowych Systemów Odzysku 

(SSO) dla platform bezpilotowych. 

 

Kryteria wyboru oferty:  

Kryteria wyboru Znaczenie 

Cena  100 % 

 

W przypadku ofert składanych w walucie innej niż PLN, kwoty podane w ofercie będą 

przeliczane według kursu średniego NBP, aktualnego na dzień złożenia oferty. 

Termin składania ofert: do dnia 20.11.2017r., do godziny 12:00 

Miejsce składania ofert: 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@uav.com.pl 

- na adres siedziby firmy:  MSP Marcin Szender, ul. Poligonowa 1/81, 04-051 Warszawa 

Złożona oferta powinna zawierać: 

1. pełną nazwę i adres oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, 

2. datę wystawienia oferty oraz okres ważności oferty (minimum 90 dni), 

3. wykaz wykonanych dostaw/ projektów oraz posiadane doświadczenie i kwalifikacje 

4. cenę oferty z podziałem na etapy uwzględniającą wykonanie wszystkich prac i 

czynności oraz zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia 

(wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić 

wykonawcy za przedmiot zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 

VAT), 

5. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.  

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:30 w dniu 20.11.2017r. w siedzibie Zamawiającego, 

ul. Poligonowa 1/81, 04-051 Warszawa 

Zainteresowane podmioty mogą uzyskać szczegółowe informacje: 

- w siedzibie firmy: MSP Marcin Szender, ul. Poligonowa 1/81, 04-051 Warszawa (po 
uprzednim ustaleniu terminu spotkania) 
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- pod numerem telefonu: 22 862 87 22 

- wysyłając e-mail na adres:  mszender@gmail.com 

Miejsce dostarczenia przedmiotu oferty:  Warszawa 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy,  
 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy MSP Marcin Szender  do żadnego 

określonego działania.  

1. MSP Marcin Szender  nie może być obciążona jakimikolwiek kosztami czy 
wydatkami poniesionymi przez oferentów w związku z przygotowaniem i 
dostarczeniem oferty. 
 

2. MSP Marcin Szender  zastrzega sobie prawo do dokonania w każdej chwili zmian 
całości lub części zapytania ofertowego. 
 

Ogłoszenie wyniku postępowania: 
 

1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z postępowania i wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

2. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w ciągu 7 dni 

roboczych od upływu terminu złożenia ofert. Informacja o wyborze najkorzystniejszej 

oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający odrzuci ofertę gdy: 

1. Jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego. 

 

2. Zostanie złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert. 

Zamawiający unieważni ofertę gdy: 

1. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

2. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą podpisanie umowy. 
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