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Szczecin, dnia 11 listopada 2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ Nr 1/11/2019  

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dalej w treści Zapytania „CIAM”) realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” w konsorcjum z 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej na naukę, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 

4.4), publikuje zapytanie o cenę w ramach Minigrantu „Innowacyjne biodegradowalne kompozyty 

polilaktydowo-haloizytowe do zastosowań w medycynie i stomatologii”. Niniejsze zapytanie nie jest 

zaproszeniem do składania ofert ani zapytaniem ofertowym. Procedura wywołana niniejszym 

zapytaniem o cenę może być w każdym przypadku wstrzymana lub unieważniona. 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o., ul. Teofila 

Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-

Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000474865, NIP: 851 317 13 20 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 

 

1) badań udarności dla materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej 

metodą Charpiego zgodnie z normą PN-EN ISO 148:2017. Wykonanie 

badań będzie obejmowało około 300 (trzystu) próbek; 

 

2) badania wytrzymałości na statyczne rozciąganie dla materiałów 

kompozytowych o osnowie polimerowej zgodnie z normą PN-EN ISO 

527:2019. Wykonanie badań będzie obejmowało około 300 (trzystu) 

próbek; 

 

3) badania wytrzymałości na statyczne zginanie dla materiałów 

kompozytowych o osnowie polimerowej zgodnie z normą PN-EN ISO 

178:2019. Wykonanie badań będzie obejmowało około 300 (trzystu) 

próbek. 

 

Termin 

wykonania 

Do 15 stycznia 2020 r. 

Miejsce składania 

informacji o cenie 

Informacje o cenie proszę składać w formie elektronicznej, na adres    e-mail: 

d.wiaterek@innoam.pl lub dostarczyć do Zamawiającego - Centrum Innowacji   

Akademii   Morskiej   w   Szczecinie   Sp.   z   o.o.,   ul.   Teofila Starzyńskiego 

9/102, 70-506 Szczecin 

Termin składania  

informacji o cenie 

Do dnia 19 listopada 2019 r. do godziny 10:00, przy czym liczy się moment 

wpływu informacji o cenie do Zamawiającego. 
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Informacje 

dodatkowe 

1. Zamawiający informuje, że przewiduje zawarcie umowy na dostawę 

przedmiotów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia z jednym z 

wykonawców, który złoży informacje o cenę, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1. 

2. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy będzie 

wykazanie co najmniej 1 rok doświadczenia w zakresie 

przeprowadzania tego typu badań. 

Załączniki 1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy 

 

 


