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Wrocław,  22.03.2018 roku 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NANOPURE-1/03/2018 
(wraz ze specyfikacją zamówienia) 

z dnia 22.03.2018 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 i sukcesywna dostawa 

szkła laboratoryjnego oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych. 

3.1.2. Rodzaj zamówienia: Dostawy; 

3.1.3. Kod CPV:  

• 33790000-4 – Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane;  

• 33793000-5  - Laboratoryjne wyroby szklane;  

• 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne;  

• 19520000-7- produkty z tworzyw sztucznych; 

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

3.1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie  

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,  

Ul. 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.  Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa szkła laboratoryjnego 
oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych poprzez wybór Wykonawcy, który przez wskazany 
okres dostarczać będzie odpowiednie materiały. 
 
3.2.2. Dostawa wybranych materiałów odbywać się będzie każdorazowo na podstawie 
zamówienia Zamawiającego określającego rodzaj i ilość zamawianych materiałów. 
  
3.2.3.  Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu materiały zgodne z poniższą tabelą: 
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Lp. Przedmiot/Nr katalogowy 
Klasa materiału 

Producent Link 

1 
Krystalizator z wylewem 900 ml / 
08-246.202.08 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/krystalizator-z-wylewem-
00900ml-150-075chemland.html 

2 
Krystalizator Z Wylewem 2L/ 08-
246.202.09 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/krystalizatory-z-wylewem/krystalizator-z-
wylewem-02000ml-180x090-chemland.html 

3 
Krystalizator bez wylewu 170 ml / 
01-246.202.16 

Glassco 
http://sklep-chemland.pl/pl/krystalizator-bez-wylewu-
00170ml-095x055-glassco.html 

4 
Zlewka niska z wylewem 50 ml / 
08-229.202.04 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-niskie/zlewka-
niska-00050-ml-borokrzem-chemland.html 

5 
Zlewka niska z wylewem 100 ml / 
08-229.202.05 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-niskie/zlewka-
niska-00100-ml-borokrzem-chemland.html 

6 
Zlewka niska z wylewem 250 ml / 
08-229.202.07 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-niskie/zlewka-
niska-00250-ml-borokrzem-chemland.html 

7 
Zlewka niska z wylewem 500 ml / 
08-229.202.10 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-niskie/zlewka-
niska-00500-ml-borokrzem-chemland.html 

8 
Zlewka niska z wylewem 600 ml / 
08-229.202.11 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-niskie/zlewka-
niska-00600-ml-borokrzem-chemland.html 

9 
Zlewka niska z wylewem 1000 ml 
/ 08-229.202.13 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-niskie/zlewka-
niska-01000-ml-borokrzem-chemland.html 

10 
Zlewka wysoka z wylewem 50 ml / 
RR-230.202.04 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-wysokie/zlewka-
wysoka-050ml.html 

11 
Zlewka wysoka z wylewem 100 ml 
/ 08-230.202.03 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-wysokie/zlewka-
wysoka-00100-ml-borokrzem-chemland.html 

12 
Zlewka wysoka z wylewem 250 ml 
/ 08-230.202.05 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-wysokie/zlewka-
wysoka-00250-ml-borokrzem-chemland.html 

13 
Zlewka wysoka z wylewem 400 ml 
/ 08-230.202.06 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-wysokie/zlewka-
wysoka-00400-ml-borokrzem-chemland.html 

14 
Zlewka wysoka z wylewem 500 ml 
/ 08-230.202.14 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-wysokie/zlewka-
wysoka-00500-ml-borokrzem-chemland.html 

15 
Zlewka wysoka z wylewem 600 ml 
/ 08-230.202.07 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-wysokie/zlewka-
wysoka-00600-ml-borokrzem-chemland.html 

16 
Zlewka wysoka z wylewem 800 ml 
/ 08-230.202.08 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-wysokie/zlewka-
wysoka-00800-ml-borokrzem-chemland.html 

17 
Zlewka wysoka z wylewem 1000 
ml / 08-230.202.09 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-wysokie/zlewka-
wysoka-01000-ml-borokrzem-chemland.html 
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18 
Zlewka niska z uchem 250 ml / 08-
229.202.37 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/zlewki-szklane/zlewki-niskie-z-
uchem/zlewka-niska-z-uchem-00250ml-szklo-
borokrzemowe.html 

19 
Zlewka szklana niska z wylewem 
3000 ml /        S-1223 

Chemland 
http://chemland.pl/nowa_wersja/oferta.php?m_rodzaj=
Szk%C5%82o%20laboratoryjne&m_grupa=Zlewki&m_n
azwa=Zlewka+niska+z+wylewem 

20 
Zlewka szklana niska z wylewem 
5000 ml /        S-1644 

Chemland 
http://chemland.pl/nowa_wersja/oferta.php?m_rodzaj=
Szk%C5%82o%20laboratoryjne&m_grupa=Zlewki&m_n
azwa=Zlewka+niska+z+wylewem 

21 

Kolba kulista trójszyjna (szyje 
skośne) 1000 ml, szlif główny 
29/32, szlify boczne 14/23 / 08-
060.202.15 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
z-elementami-szlifowanymi-ws/kolby-okraglodenne-
gr/kolby-wieloszyjne/kolby-kuliste-trzyszyjne-
skosne/kolba-kulista-3-szyje-skosna-01000ml-29-14-
14.html 

22 
Parownica z wylewem szklana 32 
ml / 08-247.202.05 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/parownica-z-wylewem-
szklana-00320ml-120x60.html 

23 
Szkielko zegarkowe fi 100 mm, 
krawędzie obtopione / 08-
513.202100 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/szkielka-zegarkowe/szkielka-zegarkowe-
fi-100-mm-krawedzie-obtopione.html 

24 
Szkielko zegarkowe fi 70 mm, 
krawędzie obtopione 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/szkielka-zegarkowe/szkielka-zegarkowe-
fi-070-mm-krawedzie-obtopione.html 

25 
Szalka Petriego fi 40 mm / 06-
632492040 

Technosklo 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/szalki-petriego/szalka-petriego-anumbra-
040-x-12.html 

26 
Szalka Petriego fi 60 mm / 06-
632492060 

Technosklo 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/szalki-petriego/szalka-petriego-anumbra-
060-x-12.html 

27 
Szalka Petriego fi 80 mm / 06-
632492080 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/szalki-petriego/szalka-petriego-anumbra-
080-x-15.html 

28 
Szalka Petriego fi 100 mm / 06-
632492100 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/szalki-petriego/szalka-petriego-anumbra-
100-x-15.html 

29 
Kolba okrągłodenna 100 ml bez 
szlifu / 08-233.202.04 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/kolby-okraglodenne/kolby-okraglodenne-
szeroka-szyja/kolba-okraglodenna-b-l-sz-sz-
00100ml.html 

30 
Kolba okrągłodenna 250 ml bez 
szlifu / 08-233.202.06 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/kolby-okraglodenne/kolby-okraglodenne-
szeroka-szyja/kolba-okraglodenna-b-l-sz-sz-
00250ml.html 

31 
Kolba kulista płaskodenna 500 ml 
ze szlifem 29/32 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
z-elementami-szlifowanymi-ws/kolby-
plaskodenne/kolby-plaskodenne-ze-szlifem/kolby-
plaskodenne-chemland/kolba-plaskodenna-00500ml-
szlif-29-32-chemland.html 

32 
Kolba stożkowa 500 ml bez szlifu / 
08-232.202.07 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/kolby-stozkowe/kolby-stozkowe-szeroka-
szyja/kolba-stozkowa-szeroka-szyja-00500-ml-
chemland.html 

33 
Kolba stożkowa 100 ml bez szlifu / 
08-232.202.03 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/kolby-stozkowe/kolby-stozkowe-szeroka-
szyja/kolba-stozkowa-szeroka-szyja-00100-ml-
chemland.html 

34 
Lejek laboratoryjny szklany śr. 50 
mm / 08-238.202.50 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/leje-i-lejki/lejki-laboratoryjne/lejek-
laboratoryjny-szklany-0050-chemland.html 
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35 
Lejek laboratoryjny szklany śr. 60 
mm / 08-238.202.60 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/leje-i-lejki/lejki-laboratoryjne/lejek-
laboratoryjny-szklany-0060-chemland.html 

36 
Lejek laboratoryjny szklany śr. 80 
mm / 08-238.202.80 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/leje-i-lejki/lejki-laboratoryjne/lejek-
laboratoryjny-szklany-0080-chemland.html 

37 
Lejek laboratoryjny szklany śr. 
100 mm / 08-238.202100 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/leje-i-lejki/lejki-laboratoryjne/lejek-
laboratoryjny-szklany-0100-chemland.html 

38 
Lejek laboratoryjny szklany śr. 
125 mm / 08-238.202125 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/leje-i-lejki/lejki-laboratoryjne/lejek-
laboratoryjny-szklany-0125-chemland.html 

39 
Lejek do materiałów sypkich śr. 
120 mm / 08-238.300120 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/leje-i-lejki/lejki-do-materialow-
sypkich/lejek-do-materialow-sypkich-fi-120-
chemland.html 

40 
Lejek do materiałów sypkich śr. 80 
mm / 08-238.300 80 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/leje-i-lejki/lejki-do-materialow-
sypkich/lejek-do-materialow-sypkich-fi-080-
chemland.html 

41 
Cylinder 10 ml, stopa szklana / 01-
139.203.41 

Glassco 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
miarowe-kl-a-kl-b/cylindry-miarowe/cylinder-
miarowy-stopa-szklana-szesciokatna-kl-a/cylinder-kl-a-
sk-braz-certyf-0010ml-st-szklo-glass.html 

42 
Cylinder 50 ml, stopa szklana / 01-
139.203.43 

Glassco 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
miarowe-kl-a-kl-b/cylindry-miarowe/cylinder-
miarowy-stopa-szklana-szesciokatna-kl-a/cylinder-kl-a-
sk-braz-certyf-0050ml-st-szklo-glass.html 

43 
Cylinder 100 ml, stopa szklana / 
01-139.203.44 

Glassco 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
miarowe-kl-a-kl-b/cylindry-miarowe/cylinder-
miarowy-stopa-szklana-szesciokatna-kl-a/cylinder-kl-a-
sk-braz-certyf-0100ml-st-szklo-glass.html 

44 
Cylinder 25 ml, stopa szklana / 01-
139.203.42 

Glassco 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
miarowe-kl-a-kl-b/cylindry-miarowe/cylinder-
miarowy-stopa-szklana-szesciokatna-kl-a/cylinder-kl-a-
sk-braz-certyf-0025ml-st-szklo-glass.html 

45 
Pipeta szklana jednomiarowa 100 
ml / 08-123.202.15 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
miarowe-kl-a-kl-b/pipety-szklane/pipety-
jednomiarowe/pipety-jednomiarowe-kl-b/pipeta-
jednomiarowa-100ml-kl-b-chemland.html 

46 
Pipeta szklana jednomiarowa 50 
ml / 08-123.202.13 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
miarowe-kl-a-kl-b/pipety-szklane/pipety-
jednomiarowe/pipety-jednomiarowe-kl-b/pipeta-
jednomiarowa-050ml-kl-b-chemland.html 

47 
Pipeta szklana jednomiarowa 25 
ml / 08-123.202.11 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
miarowe-kl-a-kl-b/pipety-szklane/pipety-
jednomiarowe/pipety-jednomiarowe-kl-b/pipeta-
jednomiarowa-025ml-kl-b-chemland.html 

48 
Pipeta szklana jednomiarowa 10 
ml / 08-123.202.08 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
miarowe-kl-a-kl-b/pipety-szklane/pipety-
jednomiarowe/pipety-jednomiarowe-kl-b/pipeta-
jednomiarowa-010ml-kl-b-chemland.html 

49 
Pipeta szklana jednomiarowa 5 ml 
/ 08-123.202.06 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
miarowe-kl-a-kl-b/pipety-szklane/pipety-
jednomiarowe/pipety-jednomiarowe-kl-b/pipeta-
jednomiarowa-005ml-kl-b-chemland.html 

50 
Pipeta szklana jednomiarowa 2 ml 
/ 08-123.202.03 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
miarowe-kl-a-kl-b/pipety-szklane/pipety-
jednomiarowe/pipety-jednomiarowe-kl-b/pipeta-
jednomiarowa-002ml-kl-b-chemland.html 
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51 
Pipeta szklana jednomiarowa 1 ml 
/ 08-123.202.02 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
miarowe-kl-a-kl-b/pipety-szklane/pipety-
jednomiarowe/pipety-jednomiarowe-kl-b/pipeta-
jednomiarowa-001ml-kl-b-chemland.html 

52 
Pompka pipetowa 0-25 ml / 02-
20003 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/pompka-pipetowa-0-25ml-
czerwona.html 

53 
Płuczka Dreschla 500ml Komplet / 
08-315.202.13 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/pluczka-dreschla-
00500ml-ws-29-32-komplet.html 

54 
Pompka wodna próżniowa 
Alvergnata / 08-315.202.22 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/pompka-wodna-
prozniowa-alvergnata.html 

55 
Chłodnica spiralna ze szlifem 
2x14/23, dł. Płaszcza min. 250 mm 
/ 01-183.14.250 

Glassco 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-
laboratoryjne/chlodnice/chlodnice-ze-
szlifem/chlodnice-spiralne/spiralne-z-kroccem-
pp/glassco-z-kroccem-pp/chlodnica-spiralna-z-
kroccami-pp-250-ws-2x-14-23.html 

56 
Próbówka typu FALCON 50 ml, 
stojąca / 06-14P10423 

ABDOS 

http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/probowki/falcon/kolor-
naturalny/probowka-falcon-50ml-gr-a-10szt-
stojaca.html 

57 
Probówka okrągło denna z 
nakrętką i uszczelką 25x200 / 01-
082.202.07 

Glassco 
http://sklep-chemland.pl/pl/probowka-okraglodenna-z-
nakretka-i-uszczelk25x200.html 

58 
Kolba próżniowa 1000 ml z 
króćcem szklanym / 08-
074.202.04 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
podstawowe/kolby-prozniowe/kolby-prozniowe-z-1-
kroccem-szklanym/kolba-prozniowa-ze-szklanym-
kroccem-poj-01000ml.html 

59 
Pipety Pasteura jednorazowe, 
wykonane z polietylenu, 
(+pojemność bańki ssącej 4 ml) 

Bionovo http://www.bionovo.pl/produkty-3-115.html 

60 
Kolba reakcyjna 1000 ml z płaskim 
kołnierzem, DN 100 

DURAN 
https://www.equimed.com.pl/katalog-
rozszerzony/701-kolby-reakcyjne--duran--z-plaskim-
kolnierzem/ 

61 

Pokrywa Kolby Reakcyjnej do 
kolby z płaskim kołnierzem o DN 
100; krućce: 2 x 29/32 ukośny, 1 x 
14/23 równoległy 

DURAN 
https://www.equimed.com.pl/katalog-
rozszerzony/703-pokrywy-do-kolb-reakcyjnych-duran/ 

62 
Kolba reakcyjna 2000 ml z płaskim 
kołnierzem, DN 100 

DURAN 
https://www.equimed.com.pl/katalog-
rozszerzony/701-kolby-reakcyjne--duran--z-plaskim-
kolnierzem/ 

63 
Kolba reakcyjna 4000 ml z płaskim 
kołnierzem, DN 150 

DURAN 
https://www.equimed.com.pl/katalog-
rozszerzony/701-kolby-reakcyjne--duran--z-plaskim-
kolnierzem/ 

64 

Pokrywa Kolby Reakcyjnej do 
kolby z płaskim kołnierzem o DN 
150; krućce 2 x 29/32 ukośny, 1 x 
14/23 równoległy 

DURAN 
https://www.equimed.com.pl/katalog-
rozszerzony/703-pokrywy-do-kolb-reakcyjnych-duran/ 

65 
Zamknięcie do pokryw z 
kołnierzem, DN100/9.142 946 

LENZ 
https://www.witko.com.pl/sklep/dca6d7dc649bb09aca
3ee60a1916a22d,360522,Zamkniecia_do_pokryw_z_koln
ierzem,gelement.html 

66 
Zamknięcie do pokryw z 
kołnierzem, DN150/  9.142 957 

LENZ 
https://www.witko.com.pl/sklep/dca6d7dc649bb09aca
3ee60a1916a22d,360522,Zamkniecia_do_pokryw_z_koln
ierzem,gelement.html 

67 
Kolba reakcyjna 1000 ml z płaskim 
kołnierzem, DN 100 / 
1632449651940 

Simax 
http://kavalier.cz/en/glass-apparatus____reaction-
kettle_____technical-glass______laboratory-
glass_______new.html  

68 

Pokrywa Kolby Reakcyjnej do 
kolby z płaskim kołnierzem o DN 
100 5 króćców (główny 29/32 , 
wśród bocznych co najmniej dwa 
29/32 ) / 1632426610301 

Simax 
http://kavalier.cz/en/glass-
apparatus____lid_____technical-glass______laboratory-
glass_______new.html 

http://www.bionovo.pl/produkty-3-115.html
http://kavalier.cz/en/glass-apparatus____reaction-kettle_____technical-glass______laboratory-glass_______new.html
http://kavalier.cz/en/glass-apparatus____reaction-kettle_____technical-glass______laboratory-glass_______new.html
http://kavalier.cz/en/glass-apparatus____reaction-kettle_____technical-glass______laboratory-glass_______new.html
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69 
Kolba reakcyjna 3000 ml z płaskim 
kołnierzem, DN 100 / 
1632449651952 

Simax 
http://kavalier.cz/en/glass-apparatus____reaction-
kettle_____technical-glass______laboratory-
glass_______new.html 

70 
Chłodnica spiralna ze szlifem 
2x29/32, dł. płaszcza min. 400 mm 
/ 08-183.202.0 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-
laboratoryjne/chlodnice/chlodnice-ze-szlifem/chlodnice-
spiralne/spirane-z-kroccem-szklanym/chlodnica-spiralna-
ze-szlifem-2-x-29-32dl-pl-0400.html 

71 
Prowadnica do pręta mieszadła o 
fi od 8 do 10 mm, do szlifu 29/32 / 
NL71.1 

Duran 

https://www.carlroth.com/pl/pl/Sprzęt-
laboratoryjny/Urządzenia-laboratoryjne/Mieszadła---
akcesoria/Prowadnice-do-mieszadeł-KPG-typ-HB-
10/p/0000000f0000259300020023_pl 

72 
Pipeta Zmienno Pojemnościowa 
Do 1000 µl / 14-7131111600 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/dozowanie-i-
miareczkowanie/pipety-
zmiennopojemnosciowe/pipety-chemland/pipeta-
zmienno-pojemn-200-1000-ul-autoklawowalna.html 

73 
Pipeta Zmienno Pojemnościowa do 
10000 µl / nr 14-7131113300 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/dozowanie-i-
miareczkowanie/pipety-
zmiennopojemnosciowe/pipety-chemland/pipeta-
zmienno-pojemn-2000-10000-ul-autoklawowal.html 

74 
Końcówki do pipet 10000 µl / 06-
HP-2022-10 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/koncowki-do-pipet-
chemland-10-000ul-op-0100szt.html 

75 
Końcówki do pipet 1000 µl / 02-H 
VI 

Chemland 

https://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/pipety-i-koncowki-do-
pipet/koncowki-do-pipet/koncowki-w-workach-
chemland/koncowki-do-pipet-1000ul-typ-eppendorf-
op-500szt.html 

76 
Końcówki do pipet AB 100-1000 µl 
/ 06-14P10106 

ABDOS 

https://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/pipety-i-koncowki-do-
pipet/koncowki-do-pipet/koncowki-w-workach-
abdos/koncowki-do-pipet-ab-typ-100-1000ul-
naturalny.html 

77 
Statyw Modułowy MS-V Do Pipet 
Automatycznych, nr 14-MS-V 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/statywy-
laboratoryjne/statywy-do-pipet-
automatycznych/statyw-modulowy-ms-v-do-pipet-
automatycznych.html 

78 
Krążki Stabilizacyjne Pokryte PVC 
Fi 56 Mm / 03-404.260.0 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/krazki-stabilizacyjne/krazki-
stabilizacyjne-pokryte-pcv-fi-56-mm.html 

79 
Łapa Uniwersalna Max Rozchył 
Szczęk 40mm /03-324.156 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/metalowy-sprzet-
laboratoryjny/lapy/lapa-uniwersalna-max-rozchyl-
szczek-40mm.html 

80 
Łącznik Elementów Statywu / 03-
338.164B1 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/metalowy-sprzet-
laboratoryjny/laczniki/lacznik-elementow-statywu-
aluminium-galwaniz-4-20.html 

81 
Wąż Gumowy Fi Wewnętrzne 10 
mm / 03-301 1014 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/weze/weze-gumowe/waz-
gumowy-fi-wewn-10-zewn-14-scianka-2-mm.html 

82 
Statyw na probówki z PP składany 
Fi 16 mm / 02-77902 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/statywy-
laboratoryjne/statywy-skladane-i-rozkladane/statywy-
3-polkowe-rozkladane/statyw-z-pp-skladany-60-miejsc-
fi-16.html 

83 
Klamra PP do szlifu 29 mm / 30-
010.371.29 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/klamry-krany-i-
laczniki/klamry-do-szlifow/klamra-do-szlifow-z-pp-
10.html 
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84 
Klamra PP do szlifu 19 mm / 30-
010.366.19 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/klamry-krany-i-
laczniki/klamry-do-szlifow/klamra-do-szlifow-z-pp-
10.html 

85 
Klamra PP do szlifu 14 mm / 30-
010.365.14 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/klamry-krany-i-
laczniki/klamry-do-szlifow/klamra-do-szlifow-z-pp-
10.html 

86 
Kuweta laboratoryjna PS/PP/PVC 
biała 15x30 cm / 5707 

Kartell 
http://www.sklep.archem.com.pl/kuweta-
laboratoryjna-ps-biala-151x303x42mm,4,29513,16336 

87 
Łącznik Z PP Typ Y Do Węży 10 
mm / 02-194.303.10 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/klamry-krany-i-
laczniki/laczniki-do-wezy/typ-y/lacznik-z-pp-do-wezy-
y-10mm.html 

88 
Uchwyt Do Probówek - Drewniany 
Klips / 03-355.203.01 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/metalowy-sprzet-
laboratoryjny/narzedzia-pozostale/uchwyt-do-
probowek-drewniany-klips.html 

89 
Podnośnik Z Aluminium min. 
100x100 mm / 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/metalowy-sprzet-
laboratoryjny/podnosniki/podnosnik-z-aluminium-typ-
chemland-100-x-100.html 

90 
Statyw laboratoryjny żeliwny o 
długości pręta ≥800 mm / 03-
311.017.00 

Chemland 

https://sklep-chemland.pl/pl/metalowy-sprzet-
laboratoryjny/statywy/podstawy-
statywu/zeliwne/podstawa-statywu-200x140-z-zeliwa-
pret-10x600.html?___SID=U 

91 
Szpatułka Dwustronna Dł. 200-
250 mm Ze Stali Nierdzewnej / 03-
361.300.00 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/metalowy-sprzet-
laboratoryjny/narzedzia-ze-stali-s-s-i-18-
8/szpatulki/szpatulki-dwustronne/szpatulka-
dwustronna-dl-220mm-z-stali-nierdzewnej.html 

92 
Łyżeczka Dwustronna Stalowa Dł. 
200-250 mm / 06-521240-21 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/metalowy-sprzet-
laboratoryjny/wyroby-ze-stali-18-8/szpatulki-lyzeczki-
s18-8/lyzeczki-laboratoryjne/lyzeczka-
dwustronna/lyzeczka-dwustronna-chemiczna-stal-18-8-
dl-210mm.html 

93 
Bagietka fi 7-8x300 długość / 08-
520.7-8X30 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/bagietka-preciki-szklane-
fi-7-8-x-300-dlugosc.html 

94 
Szczotka do butelek 1000 ml / 03-
588.579 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szczotka-do-butelek-
1000ml.html 

95 
Szczotka do butelek 500 ml / 03-
588.578 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/szczotka-do-butelek-
0500ml.html 

96 
Szufelka miarowa PP 1000 ml / 
VIT39994 

Vitlab 
http://sklep-chemland.pl/pl/szufelka-miarowa-pp-
biala-1000-ml.html 

97 
Szufelka miarowa PP 500 ml / 
VIT39894 

Vitlab 
http://sklep-chemland.pl/pl/szufelka-miarowa-pp-
biala-500-ml.html 

98 
Szufelka miarowa PP 50 ml / 
VIT39594 

Vitlab 
http://sklep-chemland.pl/pl/szufelka-miarowa-pp-
biala-50-ml.html 

99 
Paski pH zakres 0,5-5.0 / 10-
000500.002 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/paski-ph-ksiazeczka-
zakres-0-5-5-0.html 

100 
Paski pH zakres 5,5-9,0 / 10-
000500.005 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/paski-ph-ksiazeczka-
zakres-5-5-9-0.html 

101 
Tryskawka PP pojemność 250 ml / 
02-05836602 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/tryskawka-kpl-z-pp-poj-
250ml.html 

102 
Moździerz porcelanowy z 
tłuczkiem fi 130 mm / 12-
814002.130 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/mozdzierz-porcelanowy-z-
tluczkiem-fi-130.html 

103 
Butelka z nakrętką 500 ml / 08-
275.202.23 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/butelka-z-nakretka-boro-3-
3-gl45-00500mlchemland.html 

104 
Łapa do chłodnic trójpalczasta / 
03-326.138 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/lapa-do-chlodnic-
trojpalczasta-chromowana.html 
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105 
Sączki Jakościowe Miękkie fi 90 
mm / 10-00A101.090 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-
filtracyjne/saczki/saczki-jakosciowe/miekkie/saczki-
jakosciowe-miekkie-090.html 

106 
Lejek Porcelanowy Büchnera śr. 
100 mm / 12-814018.100 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/porcelana/lejki/lejek-
porcelanowy-buchnera-fi-100.html 

107 
Uszczelka stożkowa do kolby 
filtracyjnej 1000 ml / 03-201 0031 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/pozostale-wyroby-z-
tworzywa/uszczelki-stozkowe-tulipan-36x23x26.html 

108 
Klamra Metalowa Do Kolb 
Reakcyjnych / 08-9107-P 100 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-
z-elementami-szlifowanymi-ws/kolby-okraglodenne-
gr/kolby-reakcyjne/kolby-reakcyjne-pokrywy-klamry-
uszczelki/klamra-metalowa-do-kolb-reakcyjnych.html 

109 Łapa Z Oplotem / 03-324.125 Chemland http://sklep-chemland.pl/pl/lapa-z-oplotem.html 

110 
Łapa do chłodnic czteropalczasta / 
03-326.154-3 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/lapa-do-chlodnic-
czteropalczasta-chromowana.html 

111 
Uszczelka silikonowa do kolby 
reakcyjnej DN 100 / 9180003260 

Simax 
http://kavalier.cz/en/glass-apparatus____sealing-o---
ring--silicone--transparent_____technical-
glass______laboratory-glass_______new.html 

112 
Korek PP/PE/PVC do szlifu 29/32 
/ 02-011.232.06 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/korki-z-tworzywa/korki-
pp/korek-pp-29-32.html 

113 
Korek PP/PE/PVC do szlifu 19/26 
/ 02-011.232.04 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/korki-z-tworzywa/korki-
pp/korek-pp-19-26.html 

114 
Korek PP/PE/PVC do szlifu 14/23 
/ 02-011.232.03 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/korki-z-tworzywa/korki-
pp/korek-pp-14-23.html 

115 
Pęseta Końcówki Półokrągłe Dł 
18cm / 03-319.277 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/metalowy-sprzet-
laboratoryjny/narzedzia-ze-stali-s-s-i-18-
8/pesety/peseta-koncowki-polokragle-dl-18cm.html 

116 
Kosz grzejny, 3 000 ml /06-981B-
03000 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/plaszcz-grzewczy-sxkw-z-
regulatorem-mocy-03000.html 

117 
Kosz grzejny, 1000 ml / 06-981B-
01000 

Chemland 

https://sklep-chemland.pl/pl/urzadzenia-
chemland/plaszcze-lawy-i-bloki-grzewcze/plaszcz-
grzewczy-typ-981b-z-regulatorem-mocy/plaszcz-
grzewczy-sxkw-z-regulatorem-mocy-01000.html 

118 

Pręt mieszający z PTFE z ruchomą 
końcówką, śr. Końcówki 60-70 
mm, średnica po złożeniu maks. 20 
mm / 06-585.P35070 

Chemland 

http://sklep-chemland.pl/pl/materialy-z-tworzywa-pp-
san-pfa-etfa-pmp-pc-ldpe/preciki-do-mieszadel-i-
mieszadelek/precik-do-mieszadel-ptfe-dl35cm-z-
lopatkami-7cm.html 

119 
Mieszadełko cylindryczne PTFE dł. 
60 mm / 1.1.1 06-585.0960.D 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/mieszadelko-cylindr-
polygon-ptfe-09-x-60-chemland.html 

120 
Mieszadełko cylindryczne PTFE dł. 
40 mm / 06-585.0840.D 

Chemland 
http://sklep-chemland.pl/pl/mieszadelko-cylindr-
polygon-ptfe-08-x-40-chemland.html 

121 
Pojemniki na mocz 120 ml / 
7013310000 

FL medical 
http://www.medipment.pl/produkt/FL-medical-
7013310000-31758 

122 Rękawiczki nitrylowe, rozmiar M 
Mercator 
Medical 

http://www.dezynfekcja24.com/product-pol-262-
Nitrylex-PF-100-szt-rekawice-nitrylowe.html 

123 Rękawiczki nitrylowe, rozmiar L 
Mercator 
Medical 

http://www.dezynfekcja24.com/product-pol-262-
Nitrylex-PF-100-szt-rekawice-nitrylowe.html 
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124 
Filtr strzykawkowy NYLON, śr. 13 
mm, wielkość porów 0,22 µm / 
SFNY013022N 

Chemland 
https://sklep-chemland.pl/pl/materialy-
filtracyjne/filtry-strzykawkowe/niesterylne/nylon/filtr-
strzykawkowy-nylon-66-fi-13-0-22um-op-1szt.html 

125 
Filtr strzykawkowy NYLON, śr. 13 
mm, wielkość porów 0,45 µm / 
SFNY013045N 

Chemland 
https://sklep-chemland.pl/pl/materialy-
filtracyjne/filtry-strzykawkowe/niesterylne/nylon/filtr-
strzykawkowy-nylon-66-fi-13-045um-op-1szt.html 

126 
Folia do zabezpieczania probówek 
parafilm, dł. 75 m, szer. 5 cm / B-
1502 

Brand http://www.bionovo.pl/produkty-1-21.html 

127 Strzykawka, poj. 5 ml  
BECTONDIC
KINSON 

https://www.aptekagemini.pl/strzykawka-5ml-1-
sztuka.html 

128 Strzykawka, poj. 10 ml 
BECTON-
DICKINSON 

https://www.aptekagemini.pl/strzykawka-10ml-1-
sztuka.html 

129 
Łódeczka wagowa PS, szer. x dł. x 
wys.: 44 x 44x8 mm / 541-155540 

Brand 
https://www.katalogalchem.pl/lodeczka-wagowa-ps-id-
3036.html 

130 
Łódeczka wagowa PS, szer. x dł. x 
wys.: 70 x 45 x 12 mm / 541-
155546 

Brand 
https://www.katalogalchem.pl/lodeczka-wagowa-ps-id-
3036.html 

131 

Suwmiarka cyfrowa o zakresie 
pomiarowym co najmniej 0-150 
mm i rozdzielczości co najmniej 
0,01 mm / 060-11015DBL 

Moore & 
Wright 

https://sklep.oberon.com.pl/suwmiarki-cyfrowe/16-
suwmiarka-cyfrowa-mw110-15dbl-0-150001.html 

132 
Kamyczki wrzenne, śr. 4 mm / 
459-9125 

Bola 
https://pl.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_n
umber=459-9125 

133 
Słoiczek okrągłodenny, średnica 
ok. 7 cm, pojemność 150 ml, z 
nakrętką     

134 

Wialki zakręcane szklane ND9 o 
poj. 1,5 ml do chromatografu 
Thermo Scientific UltiMate 3000 / 
11 09 0520 

  
http://www.polygen.com.pl/akcesoria/LPP%20-
%20fiolki.pdf 

135 

Zakrętki z septą silikon/PTFE, śr. 6 
mm odpowiednie do wialek 
zakręcanych szklanych ND9 / 09 
15 0838 

  
http://www.polygen.com.pl/akcesoria/LPP%20-
%20fiolki.pdf 

136 
Wąż zbrojony, śr. wewnętrzna 8 
mm, gr. ścianki ≥2 mm 

  
http://www.woboteam.pl/weze-podcisnieniowe/983-
waz-gumowy-zbrojony-8mm.html 

137 
Wąż zbrojony śr. wewnętrzna 10 
mm, gr, ścianki ≥2 mm 

  
http://www.woboteam.pl/weze-podcisnieniowe/1953-
waz-paliwo-olej-sae-j30-r6-10mm.html 

138 
Wąż zbrojony śr. wewnętrzna 12,7 
mm, gr, ścianki ≥2 mm 

  
http://www.woboteam.pl/weze-podcisnieniowe/1954-
waz-paliwo-olej-sae-j30-r6-127mm.html 

 
 
3.2.4 Ze względu na specyfikę zamawianych produktów Zamawiający nie może opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte przez 

Zamawiającego nazwy własne np. Chemland i inne, oznaczają klasę materiałów spełniających 

wymagania Zamawiającego.  

 

3.2.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez oferty równoważne należy 

rozumieć materiały o właściwościach nie gorszych niż podane w Zapytaniu Ofertowym. 

Wykonawca w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty 

stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy 

lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób niebudzący wątpliwości będzie wynikać, 
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iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach 

jakościowych.   

Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

 

3.2.6 Wykonawca dostarczać będzie wskazane materiały przez cały okres realizacji zamówienia 

po cenach i w terminach wskazanych w złożonej Ofercie. W przypadku realizacji zamówień 

dotyczących sprowadzenia materiałów Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.   
 

 

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

1) Kryterium – łączna cena netto 

𝑃 =
𝐶𝑛

𝐶𝑜𝑏
 𝑥[90] 

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  

Czas dostawy do 7 dni roboczych – 10 pkt  

Czas dostawy od 8 do 14 dni roboczych – 5 pkt  

Czas dostawy powyżej 14 dni roboczych – 0 pkt  

 

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 2017 r. W sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477). Średni kurs EUR/PLN dla zamówień publicznych na 
rok 2018 został ustalony na poziomie 4,3117 PLN.  

 

6. Informacje o sposobie przygotowania oferty 
             
 
6.1 Przygotowanie i dostarczenie oferty 

6.1.1. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod 

rygorem wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego drogą elektroniczną na adres: przetargi@nanopure.pl lub w siedzibie 

mailto:przetargi@nanopure.pl
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Zamawiającego (Nano Pure Sp. z o.o., ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa ) w terminie do 

29.03.2018 roku.  

6.1.2. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 60 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-1/03/2018. 

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

z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy. 

6.1.5. 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) 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; 

 

5) Dokumenty o których mowa w punkcie 3.2.5, jeżeli dotyczy. 

 

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 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające odpowiednio, 

że: 
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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-oznakowania-

projektow-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 wyznaczyć inny termin składania ofert.   

 

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 

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
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
http://www.nanopure.pl/pl/zamowienia
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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;  

 wystąpienia innych, nieprzewidzianych czynników mających wpływ na prawidłową realizację 
zamówienia.   
 

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.  

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. 

 

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. 
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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 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; 

mailto:przetargi@nanopure.pl
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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; 

 


