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Wrocław, 17.04.2019 roku  
  
 

 MODYFIKACJA z dnia 17.04.2019r. 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  

NANOPURE-5/04/2019 (wraz ze specyfikacją 

zamówienia) z dnia 11.04.2019 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: Usługa badawcza polegająca na 

wykonaniu serii badań nad wpływem polimerowych aktywnych pigmentów antykorozyjnych 

bazujących na hybrydowych pochodnych polianiliny (PAni) na właściwości różnego typu powłok 

organicznych.  

3.1.2. Rodzaj zamówienia: Usługa badawcza  

3.1.3. Kod CPV:   

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze 

3.1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak 

3.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 

3.1.6. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: do 30.06.2019  

3.1.7. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym  

3.1.8 Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Prawo zamówień publicznych 

3.1.9. Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z regułą konkurencyjności 

określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

3.1.10. Zamawiający, zgodnie z art. 70¹ § 3 k.c., zastrzega sobie prawo zmiany treści Zapytania 

ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W 

przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki 

sam sposób, w jaki dokonano upublicznienia zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na 

treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 

3.1.11. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia 

postępowania prowadzonego na mocy niniejszego dokumentu na każdym etapie jego 

prowadzenia. W przypadku unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne 

roszczenia wobec Zamawiającego 
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3.2 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  

3.2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa badawcza polegająca na wykonaniu serii 
badań nad wpływem polimerowych aktywnych pigmentów antykorozyjnych bazujących na 
hybrydowych pochodnych polianiliny (PAni) na właściwości różnego typu powłok organicznych.  

 

3.2.2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia serii badań zgodnie z poniższymi 

wytycznymi:   

 

CZĘŚĆ 1  

 

Badania mechaniczne – próbki w postaci płytek stalowych o wymiarach 150x100x1 mm oraz 

150x75x1 mm pokryte malarską powłoką ochronną modyfikowaną wybranymi pigmentami, 

dostarczone przez Zamawiającego. 

 

Badania mechaniczne: 

1) Twardość – wg normy PN-EN ISO 868 lub PN-EN ISO 15184 

2) Odporność powłoki na ścieranie wg normy PN-EN ISO 7784-1 

3) Odporność powłoki na zginanie wg normy PN-EN ISO 6860 

4) Odporność na uderzenie wg normy PN-EN ISO 6272-2 

5) Odporność na wielokrotne niewielkie zginanie  (naprężenia podkrytyczne – efekt 

zmęczeniowy) badanie mające na celu modelowanie okresowych naprężeń w warunkach 

naturalnych spowodowanych np. zmianami temperatury lub odkształceniami konstrukcji 

na skutek np. wiatru 

 

CZĘŚĆ 2 

 

1) Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) obejmująca analizę EDS (punktową) - zbadanie 

morfologii powłok ochronnych modyfikowanych wybranymi pigmentami, badanie pod kątem 

detekcji pierwszych oznak degradacji na poziomie mikroskopowym i ocena zachowania się w 

tych warunkach cząstek pigmentu.  

 

 

2) Mikroskopia sił atomowych (AFM) - zbadanie morfologii powłok ochronnych 

modyfikowanych wybranymi pigmentami, badanie pod kątem detekcji pierwszych oznak 

degradacji na poziomie mikroskopowym i ocena zachowania się w tych warunkach cząstek 

pigmentu. 

 

 

3.2.3. Maksymalny czas na realizację badania jednej partii próbek dostarczonych przez 

Zamawiającego wynosi 10 dni roboczych, przy czym jedna partia próbek przeznaczona na jedno 

badanie wynosi nie więcej niż 50 sztuk. Kolejna partia próbek będzie przekazywana Wykonawcy 

po zakończeniu badań serii poprzedniej. Umowa na realizację badań obowiązuje do 30.06.2019r. 

 

3.2.4. Dodatkowe parametry dotyczące poszczególnych badań zostaną uzgodnione z Wykonawcą 

przed dostarczeniem partii próbek przez Zamawiającego.  
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3.2.5. Dokładne ilości próbek podlegających badaniu będą określone na poszczególnych 
zleceniach przekazanych Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Zlecenia będą rozliczane po cenach 
jednostkowych netto określonych w ofercie stanowiącej podstawę do zawarcia Umowy.  

3.2.6. Cena przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do 
wykonania usługi, w tym koszty wysyłki próbek z miejsca realizacji zlecenia do Zamawiającego. 

3.2.7. Badania dotyczące każdego zlecenia muszą zakończyć się sprawozdaniem 
podsumowującym wyniki.  

3.2.8. Odbiór prac dotyczący każdego zlecenia odbywać się będzie na podstawie protokołu 
zdawczo - odbiorczego podpisanego między Zamawiającym a Wykonawcą.  

3.2.9. Płatności związane z zakończeniem wykonanych prac dotyczących każdego zlecenia będą 
regulowane w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury na podstawie kompletnego, 
zaakceptowanego przez Zamawiającego, protokołu zdawczo-odbiorczego usługi. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu  
   
                         

4.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać zdolności ekonomiczne i 

finansowe do realizacji zamówienia – nie otwarto wobec niego likwidacji lub nie została ogłoszona 

upadłość oraz nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4.2. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny 
umożliwiający realizację zakresu usługi badawczej opisanej w przedmiocie zamówienia, a także 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. 

A) Minimalny zakres wymagań odnośnie potencjału technicznego Wykonawcy usługi badawczej 
obejmuje:  

• część 1: twardościomierz do badań twardości metodą Shore’a lub ołówkowy przyrząd do 
badania twardości, rotacyjny tester ścieralności, stożkowy tester do prób zginania, tester 
udarności, 

• część 2: skaningowy mikroskop elektronowy oraz mikroskop sił atomowych.  

B) Podstawowy zakres wymagań odnośnie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy usługi badawczej 
obejmuje (część 1 oraz część 2): 

• dorobek w zakresie współpracy z przemysłem, min. 1 zlecenie w zakresie 
przeprowadzenia badań wymienionych w części 1 oraz części 2 pkt. 3.2.2 na dowolnym 
typie materiału, w okresie ostatnich 5 lat – załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

C) Podstawowy zakres wymagań odnośnie osób realizujących usługi badawcze (część 1 oraz 2): 
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• Wykonawca oświadcza, iż dysponuje kadrą wykwalifikowaną do realizacji badań 
będących przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego, posiadającą doświadczenie w 
realizacji min. 1 projektu badawczo-rozwojowego1 

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie danych przedstawionych przez 
Wykonawcę w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

4.3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

4.4 Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wszystkich dokumentów wymienionych w 
punkcie 6.2.1 w dalszej części zapytania ofertowego.   

4.5.  Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy zaoferują termin realizacji badań 
nie dłuższy niż 10 dni roboczych. 

 

5. Kryterium i sposób oceny ofert  
 
                         

5.1 Kryterium oceny ofert  
  
Kryterium WAGA (%)  

 

1) Cena (90%) 

2) Termin realizacji zamówienia (10%) 

 

  

5.2 Sposób oceny ofert  

 
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:   

1) Kryterium – łączna cena netto  

𝐶𝑛 

𝑃 =  𝑥[90]  

𝐶𝑜𝑏 

gdzie:  

                                                           
1 projekt badawczo – rozwojowy rozumiany jako prowadzony np.  wewnątrz podmiotu, we współpracy z 
przemysłem, instytucjami badawczo – naukowymi lub w ramach dofinansowania ze środków publicznych. 
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P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę  

CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu (cena tj. łączna cena netto wskazana w danej 
części formularza ofertowego) 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej (cena tj. łączna cena netto wskazana w danej części 
formularza ofertowego)  

 

2) Kryterium – termin realizacji zamówienia   

 

a) Termin realizacji badania 1 serii próbek (max. 50 szt.)  poniżej 10 dni roboczych – 10 pkt. 

b) Termin realizacji badania 1 serii próbek (max. 50 szt.)10 dni roboczych – 5 pkt. 

 

Najdłuższy termin realizacji zamówienia (przebadanie 1 serii próbek (max. 50 szt.)), jaki mogą 

zaoferować Wykonawcy to 10 dni roboczych od momentu otrzymania próbek od Zamawiającego. 

Oferta, w której Wykonawca nie przedstawi terminu wykonania zamówienia lub zaoferowany 

termin realizacji zamówienia będzie przekraczał termin maksymalny podlega odrzuceniu. 

 

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 został ustalony na poziomie 
4,3117 PLN.  
  

  

  

6. Informacje o sposobie przygotowania oferty  
 
                         

6.1 Termin, forma i miejsce składania ofert 

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

powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem odrzucenia oferty) stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: 

przetargi@nanopure.pl lub w siedzibie Zamawiającego (NanoPure Sp. z o.o., ul. Postępu 14b, 02-

676 Warszawa) za pośrednictwem poczty lub kuriera albo osobiście w terminie 23.04.2019 

roku do godziny 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy 

składać w języku polskim lub z jej tłumaczeniem na język polski. 

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

NANOPURE-5/04/2019.  
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6.1.3. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert wariantowych. Złożenie przez Wykonawcę oferty wariantowej spowoduje 
odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich ofert. 

6.1.4. Wykonawca składa ofertę z ceną wyrażoną w PLN lub EUR, z zastrzeżeniem zapisów 

rozdziału 6, pkt. 6.2. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę z ceną wyrażoną w walucie innej 

niż PLN lub EUR oferta zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia składania 

ofert. 

6.1.5. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 60 dni od momentu upływu terminu składania 
ofert.   

6.1.6. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z 
zasadami reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika 
należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. 
 
6.1.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia, w 
wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku niezłożenia 
przez Wykonawcę wyjaśnień oferta zostanie odrzucona.  

 
6.1.8. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone Wykonawcy na 
przesłane zapytanie stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców. 
 

6.1.9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku (w tym również 
przy zamknięciu postępowania bez wyboru ofert), nie odpowiada za koszty poniesione przez 
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy w przypadku nie 
wybranie jego oferty do realizacji nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. 
 

6.1.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę. 
 

6.1.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 
Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub 
„WYCOFANIE”. 
 

 

 

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;  
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2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;  
 

3) Zestawienie potencjału technicznego, wiedzy i doświadczenia oraz kadry zaangażowanej 
do realizacji usługi badawczej - załącznik nr 3 do oferty;  
 

4) 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;    

 

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.  
 

 

6.3 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.    

  

7. Inne postanowienia  
 
                         

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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7.1. 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, wykonaną zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.  

 
7.2. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od 
rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
 

7.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji (przed sporządzeniem protokołu 
z postępowania) ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli w postępowaniu oferty 
niepodlegające odrzuceniu w celu doprowadzenia do polepszenia warunków złożonych ofert. 
Negocjacje zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowane ceny będą wyższe od 
oszacowanej przez Zamawiającego. Miejsce i termin negocjacji wyznacza Zamawiający. W wyniku 
negocjacji nie może dojść do pogorszenia warunków (np. wzrostu ceny) lub zmiany opisu 
przedmiotu zamówienia. 
  

7.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia, w 
wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia 
wymaganych dokumentów. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień oferta 
zostanie odrzucona. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie stanowi obowiązku Zamawiającego. 

 

7.5. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia 

postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,  na każdym etapie jego 

prowadzenia. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego 

 

7.6.  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. Warunki istotnych zmian umowy 
 

 

8.1 Zmiana umowy może dotyczyć Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli 

dotychczasowego Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, który powstał w wyniku 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy. 



  

11  

  

    
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską   
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    

w ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój   
  

  

8.2 Ponadto zmianę umowy dopuszcza się w następujących przypadkach: 

1) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wytycznych, zaleceń lub decyzji wydanych przez Instytucję, która przyznała środki na 

sfinansowanie Umowy, 

2) zmiany terminów realizacji projektu, jego etapów lub jego zakresu przedmiotowego, 

3) wystąpienia siły wyższej, 

4) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego, które wynikło po stronie 

Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub 

utrudnia wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów usług zgodnie 

z zapytaniem ofertowym i dokumentacją, 

5) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu, 

6) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i realizowanego 

projektu. 

  

9. Kontakt z Zamawiającym  
 
                         

9.1 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.   

  

9.2 Zamawiający wskazuje następującą osobę i adres e-mail do komunikacji: Justyna Mulak,   
e-mail: przetargi@nanopure.pl  
  

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

  

 

10. Wykluczenie z postępowania  
   
  

10.1 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;  
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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.  

10.2 Zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania wyklucza się wykonawcę: 
 

a) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie wykonania zamówienia, zawartą z 
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 

10.3  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie został prawomocnie 
skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem, o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Niniejszy warunek stosuje się 
odpowiednio do członków zarządu. 

  

11. 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.   

  

12. Klauzula informacyjna  
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, 
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Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NanoPure Sp. z o.o. ul. Postępu 14B, 

02-676 Warszawa, e-mail: biuro@nanopure.pl ; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia, prowadzonego zgodnie z 

zasadą konkurencyjności; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z wytycznymi 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz prawem krajowym; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Wytycznych, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się 

z naruszeniem przepisów RODO; 

8) Nie przysługuje Pani/Panu: 

• stosownie do art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• stosownie do art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; 

• stosownie do art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c. 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;  
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;   
Załącznik nr 3 – zestawienie potencjału technicznego, wiedzy i doświadczenia oraz kadry 
zaangażowanej do realizacji usługi badawczej – wzór. 

mailto:biuro@nanopure.pl

