
 
 

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU 
 

Numer sprawy: 2019/01/00003 
 
 
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. ul. I. Paderewskiego 1,86-005 Białe Błota, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII 

Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: KRS 0000121056, o kapitale zakładowym w wysokości 107 518 

404,00 zł całkowicie wpłaconym, NIP 554-030-92-29 (dalej jako „PLB”),  

 

             niniejszym ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie: 

Negocjacje z wieloma wykonawcami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Port Lotniczy 

Bydgoszcz S.A. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dn. 01.03.2010r. oraz ustawy z dn. 23 

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93):  

 

Dostawa urządzenia rentgenowskiego do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia wraz z innymi istotnymi postanowieniami dotyczącymi zamówienia stanowi 

załącznik do niniejszego ogłoszenia - Specyfikacja techniczna urządzenia. 

 

Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Izabela Przybylska, e-mail: i.przybylska@bzg.aero, 

tel. 00 48 52 365 46 35. 

 

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: i.przybylska@bzg.aero. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (znaczenie kryteriów i sposób oceny oferty):  

      1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

      a) Cena - waga 90% 

      b) Jakość i funkcje wzmacniania obrazu - penetracja stali powyżej 35 mm – waga 10%. 

     Wskazane powyżej kryteria są jedynymi kryteriami, na podstawie których będą oceniane oferty. 

     2. Porównanie cen ofertowych złożonych ofert będzie dokonana wg poniższego wzoru: 

       a) CENA OFERTY NETTO 

     Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena według podanego niżej wzoru: 

      P - łączna ocena oferty 

     najniższa oferowana cena 

      P = ________________________ x 100 x 90% 

     cena badanej oferty 

b) JAKOŚĆ I FUNKCJE WZMACNIANIA OBRAZU 
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Zamawiający wymaga jakości i funkcji wzmacniania obrazu – penetracja stali na poziomie przynajmniej 35 mm  

Wykonawca w treści złożonej oferty – wskaże/oświadcza poziom penetracji stali oferowanego urządzenia 

lub przedkłada dokument producenta urządzenia potwierdzający poziom penetracji stali. 

Zamawiający w ramach niniejszego kryterium będzie przyznawał punkty w następujący sposób: 

 
 

Lp. JAKOŚĆ I FUNKCJE WZMACNIANIA OBRAZU- 
PENETRACJA STALI 

Liczba przyznanych punktów: 
maksymalnie – 10, co stanowi 
10% ogólnej oceny  

1. Poziom penetracji stali na poziomie 35 mm  2 pkt 

2. Poziom penetracji stali na poziomie 37 mm  5 pkt 

3. Poziom penetracji stali na poziomie 40 mm   7 pkt  

4. Poziom penetracji stali na poziomie 42 mm  10 pkt 

 

Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana wg następującego wzoru: 

T - łączna ocena oferty 
 

               Liczba punktów oferty badanej 
T =           ________________________               x 100 x 10% 
             Liczba punktów maksymalnych 

 

Zamawiający dokona zsumowania wyników poszczególnych ofert w zastosowanych kryteriach oceny ofert, 

tj. łączna ocena oferty= P+T. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w Specyfikacji oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i dodatkowych kryteriów. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ze złożonych ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i dodatkowych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 

Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etap ie, 

bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, jak też do nie podpisania zamówienia z wyłonionym 

Wykonawcą. 

 
Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy (należy dołączyć pełnomocnictwo oraz 

dokumenty rejestrowe firmy) oferta winna być przesłana drogą elektroniczną jako załącznik (skan PDF). 

(i.przybylska@bzg.aero). 

 

Termin składania ofert upływa dnia: 09.04.2019 r. o godz. 14:00. 

Wyłonienie najkorzystniejszej oferty będzie miało miejsce w siedzibie PLB S.A.                                                      


