
 

 

 

Warszawa, 31 maja 2022r. 

Zapytanie w celu ustalenia wartości zamówienia 

Spółka Ensemble3 Sp. z.o.o. to nowo powstałe Centrum Doskonałości w zakresie 
nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technologii opartych na 
wzroście kryształów, zlokalizowane w Warszawie. Centrum powstało i działa we 
współpracy z partnerami z kraju i zagranicy w ramach Programu Teaming for 
Excellence finansowanego przez Komisję Europejską oraz Programu 
Międzynarodowych Agend Badawczych finansowanego przez Fundację na rzecz 
Nauki Polskiej. Centrum pracuje nad rozwojem nowatorskich technologii 
materiałowych i nowoczesnych materiałów o wyjątkowych właściwościach 
elektromagnetycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach, jak 
fotonika, optoelektronika, telekomunikacja, konwersja energii słonecznej, medycyna i 
lotnictwo.  

 
Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia, którym jest „świadczenie usług w 
charakterze konsultacji ds. technicznego nadzoru urządzeń do polerowania”, 
uwzględniając niżej przedstawione informacje: 
 
CPV: 

• 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne 
• 42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

 

Wycenę należy przedłożyć do dnia 07.06.2022 r. na adres emeil przetargi@ensemble3.eu 
 
Opis Przedmiotu Zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w charakterze konsultacji ds. 

technicznego nadzoru urządzeń do polerowania. Zakres usług będzie obejmował 
następujące czynności: 

a. doradztwo i nadzór nad urządzeniami do polerowania, 



 

 

b. udzielanie wsparcia technicznego w zakresie napraw urządzeń o których mowa w 
pkt a) 

c. udzielanie wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie eksploatacji 
urządzeń o których mowa w pkt a) 

d. dokonanie przeglądu wraz z określeniem koniecznych prac do wykonania 
modernizacji urządzeń oraz nadzorem nad jej wykoaniem. 

2. Ensemble3 dysponuje następującymi urządzeniami: 
a. Strasbaugh x 2  
b. Murata x 2  
c. Linia naklejania 
d. Linia mycia 

Produkcji lata 80 
 

3. Wykonawca będzie świadczył usługi na bieżąco (codziennie w dniach poniedziałek 
piątek) oraz reagował w ramach koniecznych sytuacji.  

4. Czas świadczenia usług do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy na wzorze umowy 
zaproponowanym przez Ensemble3. 

5. Wykonawca wyznaczy osobę do realizacji usług, która  musi posiadać doświadczenie w 
konserwacji i obsłudze wyżej wymienionych urządzeń: 

a.  co najmniej 5 letnie doświadczenie w okresie ostatnich 7 lat. 
6. Osoba skierowana do realizacji prac musi posiadać wykształcenie co najmniej wyższe 

zawodowe z którejś z dziedzin: technicznych , materiałoznawstwa, fizyki. 
7. Wykonawca skieruje osobę, która będzie dyspozycyjna w godzinach: 7-17 od poniedziałku 

do piątku. 
8. W przypadku wykonawcy będącego osoba fizyczną kwota brutto jest kwota 

uwzgledniającą wszystkie koszty, które poniesie zmawiający  
9. Kryterium oceny ofert będzie  
10. Cena świadczonych usług waga 60 % Najwyższą punktację otrzyma oferta z najniższą 

ceną. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. 
11.  Doświadczenie wskazanej osoby do realizacji usługi 30 %. Najwyższą punktację 

otrzyma oferta z największym , najdłuższym doświadczeniem. Pozostałe oferty 
proporcjonalnie mniej 

12.  Dyspozycyjność osoby wskazanej do realizacji zamówienia w godzinach 17-21 – 30%. 
30% uzyska oferta wykonawcy który zadeklaruje taką dyspozycyjność. 

 



 

 

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w 
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia 
umowy, czy też udzielenia zamówienia. 
 
 
 
Załącznik: 
1/ Szablon wyceny 


