
 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Wrocław, dnia 08.02.2023 r. 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Thorium Space Sp. z o.o. 
ul. Bierutowska 57-59  
51-317 Wrocław 
Polska 
 
Numer telefonu: +48 71 756 27 00 
NIP: 9161398544 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZK/03/02/23 

  
W związku z realizacją projektu pt. „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny)” (dalej: Projekt), 
dofinansowanego w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. 
Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR, 
Thorium Space Sp. z o. o. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na 
dostawę oprogramowania do modelowania i analizy elektromagnetycznej 3D.  
.  
 
1. Tryb udzielenia zamówienia:  

• W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych. 

  
2. Przedmiot zamówienia*:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do modelowania i analizy 
elektromagnetycznej 3D. 
Szczegółowa specyfikacja zamówienia opisana jest w Załączniku nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia”. 

 
* Mogące wystąpić w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy a ich 
wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert 
równoważnych”. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich 
samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone 

Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia 

Dodatkowe 
warunki 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie licencji w postaci elektronicznej. 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie dokumentacji technicznej w wersji 
papierowej lub elektronicznej. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również wsparcie techniczne ze strony producenta 
przez pierwsze 12 miesięcy.  

Ponadto co najmniej 20 godzin konsultacji technicznych w terminie ustalonym przez 
klienta przynajmniej z zakresu: 
● Zaawansowanych ustawień modelu symulacyjnego  
● Modelowania szyków antenowych 
● Optymalizacji szyków antenowych 
● Analizy systemowej anten 
● Integracji anten na docelowym obiekcie 

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. 
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przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oferent, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
  
Wspólny słownik zamówień (CPV):  
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

• 48983000-2 Pakiety oprogramowania do opracowywania programów 

• 48462000-4 Matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy. 

 
Miejsce realizacji zamówienia: województwo dolnośląskie; powiat: M. Wrocław; miejscowość: Wrocław 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego; 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

e) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć ofertę zawierającą: 

a) nazwę i adres oferenta, 

b) data wystawienia oferty, 

c) cenę netto i brutto, 

d) dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów, 

e) termin ważności oferty, 

f) oświadczenia o następującej treści: 

➢ Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu 

ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie,  

➢ Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

➢ Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

➢ Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia we wskazanym terminie,  

➢ Wykonawca oświadcza, iż Spółka nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 
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➢ Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeśli 

dotyczy). 

Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie wykluczony z postępowania. 

 
 
4. Sposób obliczenia ceny 

• Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na 
realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz ewentualnych upustów  
i rabatów. 

• Cenę netto oraz podatek od towarów i usług należy wyszczególnić w odpowiednim miejscu w ofercie. 
• Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena netto obejmująca wszystkie elementy wykonania 

zamówienia. 
• Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji. 

 
5. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego). Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu 

rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone 

przez jednego Wykonawcę w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty. 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. 

4. Dokumenty muszą być złożone w oryginale. Oferta musi być opatrzona datą. W przypadku przesyłania 

dokumentów na adres mailowy Zamawiającego konieczne jest podpisanie dokumentów oraz ich 

zeskanowanie. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

6. Wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do dwóch (2) miejsc po przecinku. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

8. Stawki podatku VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien 

sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto. 

9. Sposoby składania ofert: 

a) e-mailem na adres: przetargi@thoriumspace.com (temat maila: „Zapytanie ofertowe nr 

ZK/03/02/23”), 

b) osobiście w biurze firmy: Thorium Space Sp. z o. o. przy ul. Bierutowskiej 57-59, 51-317 Wrocław (w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZK/03/02/23”) lub 

c) pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres firmy: Thorium Space Sp. z o. o., ul. Bierutowska 

57-59, 51-317 Wrocław (w zamkniętej kopercie opisanej „Zapytanie ofertowe nr ZK/03/02/23”). 

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 15.02.2023 r. (decyduje data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego). 

 

Osobą odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie zapytania ofertowego jest p. Magdalena 
Niziołek, email: przetargi@thoriumspace.com 
  
6. Termin związania ofertą: minimum 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 
 
7. Kryteria oceny ofert: 

 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
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Kryteria oceny ofert Waga Maksymalna liczba punktów 

Cena netto w PLN 100% 100 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

punkty w ramach kryterium cena netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:  
 

 C min 
C n = ----------------- x 100 x 100% 
  C r 

C min – cena minimalna w zbiorze  
C r – cena oferty rozpatrywanej 
C n – liczba punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN 

 
Ocena łączna oferty zostanie przyznana wg następującej formuły: 

  
P = C n 

P – łączna liczba punktów przyznana ofercie 
C n – liczba punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN 

  
W oparciu o przyznaną punktację stworzona zostanie lista rankingowa ofert. W przypadku uzyskania takiej 

samej ilości punktów przez kilka ofert, o miejscu ofert na liście rankingowej zadecyduje termin ich złożenia 

(oferta złożona wcześniej znajdzie się wyżej na liście rankingowej). Zamawiający wybierze najkorzystniejszą 

ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium i podpisze umowę z wybranym 

Wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

Punkty za kryterium będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku. 

 
Ponadto, Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami 
obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m.in.:  

• zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,  
• zasady ochrony uczciwej konkurencji,  
• zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,  
• zasadą niedyskryminacji i równego traktowania. 

 
8. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.  

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku 

występowania ww. powiązań na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

 
 
9. Rozstrzygnięcie/wybór oferty  
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1. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie www Zamawiającego tj. 

www.thorium.space. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia 

postępowania ofertowego, bądź uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z procesu oceny oferty niespełniającej 

któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

5. W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, 

korekty błędów lub wyjaśnień ́ treści złożonych ofert, w tym dotyczących dokumentów, oświadczeń ́ 

składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. W tym celu Zamawiający wyznaczy 

odpowiedni termin i zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień ́. Niedotrzymanie tego terminu będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty. 

 

10. Warunki dokonania zmiany umowy 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, 

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony 

wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 

b) wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin 

zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy; 

c) opóźnień po stronie Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego; 

d) konieczności wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł 

obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych 

zmian; 

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość istotnej zmiany umowy w zakresie adekwatnym do 

zaistniałych okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, w szczególności w przypadku: 

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy 

oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca 

niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; 

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością 

realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy 

zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy; 

c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, 

których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 

d) w przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej w związku z realizowanym 

projektem, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej 

dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany; 

e) w przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 

umowy; 

f) w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

Warunki zmian: 

1. Inicjowanie zmian – na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 

2. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie 

optymalnych parametrów technicznych i jakościowych. 

3. Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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12. Sposób udzielenia informacji i wyjaśnień 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela p. Magdalena Niziołek, email: 
przetargi@thoriumspace.com 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy 


