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Warszawa, 08.09.2017 roku  
  
  
  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NANOPURE-

1/09/2017 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z 

dnia 08.09.2017 r.  

  

  

1 Informacje wstępne  
 
                         

1.1 Nazwa projektu  

Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla 

środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w 

organicznych powłokach ochronnych.  

  

1.2  Finansowanie  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (dalej: PO IR), projekt nr POIR.01.01.01-

00-0614/16-00  

1.3 Cel projektu  

Celem strategicznym projektu jest opracowanie formulacji i technologii produkcji polimerowych 

aktywnych pigmentów antykorozyjnych bazujących na hybrydowych pochodnych polianiliny 

(PANI), które mogą znaleźć zastosowanie we wszystkich typach organicznych powłok 

ochronnych, a w szczególności w farbach alkidowych, akrylowych oraz epoksydowych.  

2 Zamawiający  
 
                         

  

Nano Pure Sp. z o.o.,  z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa, NIP 898-220-

79-87, REGON 022445110, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514521,  e-mail: 

biuro@nanopure.pl, www.nanopure.pl  
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3 Przedmiot zamówienia  
 
                         

  

3.1 Informacje o zamówieniu  

3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup oraz dostawa  

oprzyrządowania i materiałów zużywalnych do analizatora CCD-MCP VG Scienta EW 300 

3.1.2. Rodzaj zamówienia: Dostawy;  

3.1.3. Kod CPV:   

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)  

24000000-4 - Produkty chemiczne,   

24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne  

3.1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak  

3.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie   

3.1.6. Miejsce realizacji zamówienia: NanoPure Sp. Z o.o., Dział Badań i Rozwoju,  

Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Budynek nr 3 na terenie Wrocławskiego Centrum 

Badań EIT+, piętro V.  

3.1.7. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym  

  

3.2 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  

3.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

Zakup oraz kompletną dostawę oprzyrządowania i materiałów zużywalnych do 

analizatora CCD-MCP VG Scienta EW 300 
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3.2.2.  Zamawiający przedstawia szczegółową specyfikację zamówienia:  

    

   

I. Część 1: Detektor MCP 

Lp.  
Opis 

przedmiotu  

Specyfikacja elementu  

1  Detektor MCP 

 - dedykowany do analizatora CCD-MCP VG Scienta EW3000, 
- poziom sygnału do szumu na poziomie co najmniej 0,01 cps na kanał, 
- liczba kanałów podczas analizy energetycznej: co najmniej 500, 
- liczba kanałów podczas analizy kątowej: co najmniej 400, 
- średnica detektora MCP: 40 mm, 
- maksymalna temperatura wygrzewania: 150 C. 

 

II. Część 2: Folia Au 

Lp.  
Opis 

przedmiotu  

Specyfikacja elementu  

1 

 
Folia Au - 1 arkusz 0,5x25x25 [mm], czystość 99,9% 

2 Folia Au - 1 arkusz 0,25x50x50 [mm], czystość 99.9% 

 

  

3.2.3 W cenie oferty powinny być uwzględnione koszty: oprzyrządowania, materiałów oraz 

wszelkie koszty dostawy na miejsce do użytkownika m.in. opakowanie, ubezpieczenie, 

transport (wraz z dostarczeniem - wniesieniem do miejsca wskazanego w pkt 3.1.6).  

3.2.4 Ponadto Zamawiający wymaga od Oferenta przystępującego do zapytania ofertowego 

(rozdział 3 pkt. 3.2.2):  

a) dostarczenia przy dostawie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez 

autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym.  

3.2.5  W przypadku towarów zagranicznych Zamawiający ma prawo ubiegać się o zwolnienie z cła 

na podstawie obowiązujących przepisów.  

3.2.6  Oprzyrządowanie i materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie 

nowe.   

3.2.7  Wykonawca dostarczy oprzyrządowanie i materiały na adres: NanoPure Sp. z o.o., Dział 

Badań i Rozwoju, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Budynek nr 3 na terenie 

Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, piętro V.  

3.2.8 Do momentu odbioru oprzyrządowania i materiałów przez Zamawiającego 

odpowiedzialność za przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca oraz wybrany przez niego 

dostawca.  
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4 Warunki udziału w postępowaniu  
   
                         

  

4.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto 

muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.   

  

4.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub   

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.   

4.3 Wykonawca przystępujący do udziału w I części postępowania ofertowego (rozdział 3 pkt. 

3.2.2.) musi wykazać, że w okresie 2 lat poprzedzających termin złożenia ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 1 dostawę podobnego 

sprzętu laboratoryjnego na kwotę min. 34 500,00 PLN netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące 

pięćset złotych) poprzez dołączenie do swojej oferty listów referencyjnych lub innych dowodów 

potwierdzających wykonanie takich dostaw. 

4.4 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby deklarowany przez niego czas dostawy 

zamawianych produktów nie przekraczał 21 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.  

  

5. Kryterium i sposób oceny ofert  
 
                         

5.1 Kryterium oceny ofert  
  
Kryterium WAGA (%)  

  

1. Cena  – 90% (max 90 pkt)  

2. Czas dostawy - 10% (max 10 pkt)  

  
5.2 Sposób oceny ofert  
  
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:   

1) Kryterium – Łączna cena netto  
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𝐶𝑛 

𝑃 =  𝑥[90]  

𝐶𝑜𝑏 

gdzie:  

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę  

CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej   

  

2) Kryterium – Czas dostawy  

𝐶𝑛 

𝐷 =  𝑥[10]  

𝐶𝑜𝑏 

gdzie:  

D – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany czas dostawy  

CN – najkrótszy zaoferowany czas dostawy  

COB – czas dostawy zaoferowany w ofercie badanej   

  

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów (1+2) 

będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta 

oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.  

  

Zamawiający informuje, iż wartości podane w walucie Euro przeliczy według kursu na podstawie 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. W sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2254). Średni kurs EUR/PLN dla zamówień publicznych na rok 2017 został ustalony 
na poziomie 4,1749 PLN.  
  

  

  

6. Informacje o sposobie przygotowania oferty  
 
                         

6.1 Przygotowanie i dostarczenie oferty  

6.1.1. Kompletna podpisana oferta (składająca się z dokumentów wyróżnionych w pkt. 6.2.1.) 

powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem wykluczenia z postępowania) 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: 
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przetargi@nanopure.pl lub w siedzibie Zamawiającego (Nano Pure Sp. z o.o., ul. Postępu 14b, 

02-676 Warszawa) w terminie do17.09.2017 roku.  

6.1.2. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 90 dni od momentu upływu terminu składania 

ofert.   

6.1.3. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj.  

NANOPURE-1/09/2017.  

6.1.5. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z 

zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.  
 

6.1.6. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.  

  

6.2 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu przez 
Wykonawców oraz inny dokumentów:  
  
6.2.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:  

  

1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;  

  

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;  

  

3) Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert;  

  

4) W przypadku Oferenta przystępującego do części I zapytania ofertowego (rozdział 3 pkt. 

3.2.2) dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 

4 pkt 4.3.  
  

5) Kopię pełnomocnictwa oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w niniejszym 

rozdziale poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dla osoby/osób 

podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej 

załączonych.  

  

6.2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2.1 ppkt. 3 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym siedziba firmy/jednostki jest zarejestrowana, wystawione nie 
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające odpowiednio, 

że:  

  

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

  

2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu;  

  

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  

  
  

6.3 Zasady promocji i oznakowania  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji na potrzeby niniejszego zamówienia 

zgodnie z wymaganiami, tj. zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania 

projektów w Programie PO IR dostępnym na stronie:  

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-

oznakowaniaprojektow-w-programie/ lub w siedzibie Zamawiającego.   

Wszelkie załączniki dołączone przez Zamawiającego do niniejszego Zapytania są zgodne z 

zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie PO IR.   

  
6.4 Informacje o publikacji  

6.4.1. Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.nanopure.pl/pl/zamowienia oraz na stronie 

internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/.  

6.4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym 

Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi poprzez swoją stronę 

internetową www.nanopure.pl/pl/zamowienia. W przypadku wprowadzenia takich zmian, 

Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.    

  

 

 

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.nanopure.pl/pl/zamowienia
http://www.nanopure.pl/pl/zamowienia
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
http://www.nanopure.pl/pl/zamowienia
http://www.nanopure.pl/pl/zamowienia
http://www.nanopure.pl/pl/zamowienia
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7. Inne postanowienia  
 
                         

  

7.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największą 

liczbę punktów) zostanie zawarta umowa na świadczenie usług. Umowa ta zostanie zawarta na 

warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie przebiegała 

według jej postanowień. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena wykonania usługi 

zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający 

zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie 

zrealizowaną usługę.   
  

7.2. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że 

zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację 

niniejszego zamówienia m.in. w przypadku, gdy:   

• towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest 

niedostępny. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który 

musi spełniać warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.   

• zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy 

do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm);   

• w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.   

• w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot 

zamówienia;  

• wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do 

przewidzenia, którego nie można było zapobiec;   

  

Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.  

  

7.3. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego 

postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 

zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być 

zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.  
  

7.4. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie 

Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem 

Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle 

związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w 

czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których 

nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych 

zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie 

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.  
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7.5. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od 

rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

  

7.6. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z oferentami 

biorącymi udział w postępowaniu przetargowym. Informacja o zaproszeniu na spotkanie 

negocjacyjne zostanie wysłana drogą mailową na adres podany w formularzu ofertowym.  

 

7.7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie 

zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania 

przyczyn takiego zakończenia postępowania.  

 

7.8.  Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej 

oraz powiadomi każdego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę drogą elektroniczną na adres 

wskazany w Formularzu Ofertowym.   

  

 

   

8. Kontakt z Zamawiającym  
 
                         

  

8.1 W trakcie trwania niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, 

wnioski i zawiadomienia należy kierować drogą elektroniczną, chyba że Zamawiający w danym 

konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.   

  

8.2 Zamawiający wskazuje następującą osobę i adres e-mail do komunikacji: Justyna Mulak,  e-

mail: przetargi@nanopure.pl  

  

8.3 Dane do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.  

  

  

9. Wykluczenie z postępowania  
 
                         

  

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone 

z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im 

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

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
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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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  
  

10. Poprawienie omyłek w treści oferty  
 
                         

Zamawiający poprawi w treści oferty:  

1) oczywiste omyłki pisarskie;  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

  

Załączniki:  

- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;  

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;  

  


