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ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 2/2016/GCD/u z dnia 31.05.2016 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań; NIP: 777-00-06-350 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone z zastosowaniem art. 4. pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych, tj. 

trybu właściwego dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych - wytworzenie danych do interpretacji 

CPTU, na których będą pracowali studenci w ramach realizacji Projektu „GEOCENTRUM 

DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk 

Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” dla studentów 

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, w ramach realizacji działania 

CS15 - ZAAWANSOWANE GEOTECHNICZNE BADANIA IN SITU (EUROKOD 0 I 7). 

Prace badawcze muszą zostać wykonane w terminie oraz lokalizacji wskazanej przez 

Zleceniodawcę. Obejmują one: wykonanie w rejonie Poznania dwóch sondowań statycznych 

CPTU do głębokości co najmniej 10 m każde, cyfrową rejestrację danych i ich przygotowanie 

w formacie Excel. 

Termin realizacji zamówienia:  

� I edycja 27.06 – 02.07. 2016 r.  

� II edycja czerwiec 2017 r. (zgodnie z zaproponowanym terminem przez 

Zamawiającego). 
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy posiadają sondę statyczną na 

podwoziu samobieżnym gąsienicowym umożliwiającą wykonanie badań CPTU (należy podać 

producenta, model, rok produkcji, parametry pracy urządzenia) oraz piezostożek do badań 

CPTU z jednorazowymi filtrami układu pomiaru ciśnienia wody w porach oraz możliwością 

rejestracji odchylenia wertykalnego (należy załączyć odpowiednie certyfikaty producenta,  w 

tym kalibracji). Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu badań CPTU tzn. 

wykonał w ciągu trzech ostatnich lat 200 badań CPTU (wyszczególnić wykonane prace z 

podaniem zleceniodawcy, miejsca i terminu wykonania).  

Rejestracja danych powinna się odbywać cyfrowo i umożliwiać ich swobodne przetwarzanie 

w formacie Excel. 

Oferent powinien złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu w/w warunków. 

5. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie najniższej ceny. 

 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego, albo 

przesłać na adres e-mail: geocentrum@amu.edu.pl, na formularzu Wzór oferty załącznik 

1, w terminie do dnia 06.06.2016 roku. Oferty złożone po w/w terminie nie będą 

rozpatrywane. 

Osoba do kontaktu: Koordynator kierunkowy geologia – dr Robert Jagodziński, 

jagodus@amu.edu.pl 

Adres do wysyłki: Robert Jagodziński; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM 

w Poznaniu, ul. Dzięgielowa 27, 61-606 Poznań 
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7. POINFORMOWANIE O WYNIKACH 

7.1. Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach postępowania w ciągu 
trzech dni roboczych od ww. daty zakończenia zapytania ofertowego.  

 
8. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

8.1. W przypadku kiedy otrzymane oferty będą przewyższały środki dostępne na udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem. Negocjacje 
dokumentowane będą notatką podpisaną przez obie zaangażowane strony.  

8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 

8.3. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
wyboru oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu  (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.). 

  

 

 


