
    

 

Zapytanie ofertowe w ramach Projektu 
„Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12 

   

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Biuro Projektu 

„Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera” 
ul. Nadbystrzycka 40B, pok. 104 

20 – 618 Lublin 
tel. 0-81 538.47.00 

e-mail: fotowolt@pollub.pl 
 
 

   Lublin, dn. 8.07.2013  
 

Zapytanie ofertowe nr FT/ZO4/2013 

 

Dotyczy projektu: „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”,  
nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, NIP 7120104651 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem oferty jest opracowanie 15 instrukcji do laboratorium z podstaw fizyki  
w ramach projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie 
15 szt. instrukcji powinno dotyczyć realizacji ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu  
o udostępnione przez Politechnikę Lubelską zestawy laboratoryjne, w tym zakupione  
w ramach projektu 8 szt.  zestawów laboratoryjnych. 

2. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania instrukcji, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

Wymogi merytoryczne dotyczące wykonania skryptu: 
 

a) Opracowanie 15 szt. instrukcji do laboratorium z podstaw fizyki powinno zostać 
wykonane w postaci pliku PDF, zapisanego na płycie CD/DVD. 

 
b) Każda z 15 instrukcji powinna zawierać treści pomocne do wykonania/zastosowania  

na zajęciach laboratoryjnych z podstaw fizyki, w oparciu o 8 szt. zestawów 
laboratoryjnych. 

 
c) Tematyka dot. przygotowania 15 instrukcji do laboratorium z podstaw fizyki 

Lp. Temat instrukcji/nazwa ćwiczenia 
1 Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za  pomocą  wahadła prostego 
2 Wyznaczanie stosunku współczynników tarcia kinematycznego i statycznego 
3 Wyznaczanie częstotliwości nadajnika  fal ultradźwiękowych za pomocą fali stojącej 
4 Wyznaczanie ogniskowych soczewek metodą Bessela 
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Lp. Temat instrukcji/nazwa ćwiczenia 
5 Wyznaczanie prędkości światła w cieczy 
6 Wyznaczanie ładunku elementarnego metodą Millikana 
7 Wyznaczanie stosunku e/m dla elektronu 
8 Badanie napięcia powierzchniowego cieczy 
9 Badanie modułu sprężystości różnych materiałów 

10 Badanie prawa fotometrii 
11 Badanie prawa Hooke’a 
12 Wyznaczanie współczynnika lepkości dynamicznej metodą Stokesa 
13 Wyznaczanie ciepła topnienia lodu 
14 Wyznaczanie gęstości cieczy 
15 Wyznaczanie rezystancji metali 

 

Wymogi techniczne dotyczące wykonania skryptu: 
a) Pierwsza strona, każdej z 15 szt. instrukcji, powinna zostać wykonana na papierze 

projektowym dostarczonym przez Zamawiającego. Każda instrukcja powinna 
zawierać min. 6 stron, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt., odstęp między 
znakami - 1,5, marginesy – 2,5 cm. Instrukcja powinna zawierać następujące punkty: 

1) Zasada (lub cel) ćwiczenia 
2) Wiadomości teoretyczne 
3) Aparatura pomiarowa (lub zestaw pomiarowy) 
4) Wykonanie doświadczenia, wyniki pomiarów 
5) Analiza niepewności pomiarów 
6) Zapis wyniku pomiaru 
7) Zagadnienia do kolokwium 
8) Literatura 

b) Wykonany skrypt  powinien zostać dostarczony w wersji elektronicznej (plik PDF) 
zapisanej na płycie CD/DVD do Biura Projektu, w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 13 września 2013. Opis płyty musi zawierać imię i nazwisko 
autora/współautorów opracowujących skrypt wraz z podpisem autora/współautorów 
oraz tytuł materiału. Po stwierdzeniu braków istnieje możliwość korekty wykonanego 
materiału w terminie 7 dni i jest to termin ostateczny na oddanie kompletnego 
materiału. Po zatwierdzeniu materiału przez protokół zdawczo – odbiorczy, 
Wykonawca wystawia rachunek, który umożliwia wypłatę wynagrodzenia  
dla Wykonawcy. 
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c) Wraz z płytą CD/DVD ma zostać dostarczona do Biura Projektu co najmniej jedna 

pozytywna recenzja dotycząca opracowanego skryptu, wykonana i podpisana przez 
samodzielnego pracownika nauki. 

 

3. W celu realizacji Zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje  
i materiały dotyczące realizacji zadania. 

4.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

od lipca do 13 września 2013 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być sporządzona w wersji papierowej, na formularzu załączonym  
do niniejszego zapytania – Załącznik nr 1 

Składana oferta powinna zawierać imię i nazwisko wykonawcy, adres korespondencyjny, 
dane kontaktowe (e-mail, telefon), datę sporządzenia, powinna być czytelnie podpisana przez 
Wykonawcę zamówienia. Do oferty powinny być dołączone:  

1. życiorys (CV) – Załącznik nr 2 

2. deklaracja – Załącznik nr 3 

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom), 
kwalifikacje, doświadczenie 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona osobiście, przesłana pocztą lub kurierem,  
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy zapytania ofertowego nr FT/ZO4/2013  
z dn. 8.07.2013” 

2. Miejsce składania ofert: Biuro Projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, 
ul. Nadbystrzycka 40B, pok. 104, 20-618 Lublin 

3. Termin składania ofert: od 9 lipca 2013 do 22 lipca 2013, w godz. 8.00-16.00.  
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów: 

1. Wykształcenie – 25 % (ocena: mgr/mgr inż. – 1 pkt., dr/dr inż. – 2 pkt.;   
dr hab./dr hab. inż. – 3 pkt.; prof./prof. dr hab. inż. – 4 pkt.) 

2. Cena – 75 % (ocena: najniższa oferta cenowa uzyska 60 punktów, kolejne o 1 punkt mniej) 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi składających oferty  
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

VIII.DODATKOWE INFORMACJE 

Kierownik projektu – pani mgr inż. Katarzyna Zięba, pod numerem telefonu  
0-81 538.47.00 oraz pod adresem e-mail: fotowolt@pollub.pl 

IX.ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 – Wzór życiorysu (CV) 

Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji 
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Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 
 
…………………………………….                                                      Lublin, dnia…………… 
imię i nazwisko  
 
……………………………………. 
adres korespondencyjny 
 
……………………………………. 
e-mail, telefon kontaktowy 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Dotyczy projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera,  
nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego nr FT/ZO4/2013 z dnia 8.07.2013 r. składam swoją 
ofertę na: 
 
Opracowanie instrukcji do laboratorium z podstaw fizyki w ramach projektu „Fotowolt – 
fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w liczbie ….. sztuk,  
dla następujących tematów instrukcji/nazw ćwiczeń: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cena za wykonanie przedmiotu oferty wynosi łącznie …………………. złotych brutto 
(słownie: ………………………………………………………………………………………). 
 
Potwierdzam możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 
ofertowym. 
W załączeniu przedkładam życiorys (CV), deklarację oraz kserokopie dokumentów 

potwierdzających posiadane wykształcenie. 

 

        ………………………………….. 
Podpis osoby składającej ofertę 


