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Wrocław, 16.09.2019 roku  
  

MODYFIKACJA Z DNIA 16.09.2019r. 
  

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr  

NANOPURE-1/08/2019  

(wraz ze specyfikacją zamówienia)  

z dnia 01.08.2019 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  
 
                         

  

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

79-87, REGON 022445110, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
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Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514521, kapitał zakładowy 812.500,00 zł  

e-mail: biuro@nanopure.pl, www.nanopure.pl. 

  

3. Przedmiot zamówienia  
 
                         

3.1. Informacje o zamówieniu  

3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej 

stacji CIP wraz z oprzyrządowaniem. 

3.1.2. Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

3.1.3. Kod CPV: 42920000-1 

3.1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

3.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

3.1.6. Zamawiający nie dopuszcza ofert na sprzęt używany. 

3.1.7. Miejsce realizacji zamówienia: NanoPure Sp. z o.o., Dział Badań i Rozwoju, Wrocław. 

3.1.8. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym. 

3.1.9. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Prawo zamówień publicznych. 

3.1.10. 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. 

3.1.11. 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. 

3.1.12.  Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom, 

pod warunkiem wskazania powierzonego zakresu oraz podwykonawcy w Formularzu 

Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania. 

3.1.13. 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 Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowej stacji CIP wraz 

z oprzyrządowaniem według następującej specyfikacji: 

I. DANE PODSTAWOWE  

1) Pojemność zbiornika w zakresie 400- 450l; 

2) Wydajność nie gorsza niż 4500 l/h , 0.25 MPa; 

3) Czynnik grzewczy : energia elektryczna; 

4) Temperatura środka myjącego: max. 80°C. 

II. INSTALACJE  

1) Instalacja środków myjących:  

a. zbiornik roztworów mycia i dezynfekcji; 

b. pompa podająca, mieszająca; 

c. pompa powrotu mycia, z suchobiegiem; 

d. zawory zaporowe automatyczne, wytwornica; 

e. konduktometr, przepływomierz / E+H /; 

f. orurowanie i armatura kwasoodporna, szybkozłącza. 

2) Instalacja wody zimnej: 

a. zawory zaporowe pneumatyczne  

b. orurowanie i armatura  

c. orurowanie i armatura, szybkozłącze  

3) Instalacja ługu, kwasu i dezynfekanta: 

a. pompy dozujące o wydajności nie gorszej niż 8l/h   z pojemnikami  o pojemności nie 
mniejszej niż 50l,  

b. zawory pneumatyczne, zwrotne, armatura i orurowanie  

4) Instalacja pneumatyczna: 

a. blok sprężonego powietrza, wyspa zaworowa  

b. armatura i orurowanie, szybkozłącze  

5) Instalacja elektryczna: 

a. szafka sterownicza kwasoodporna + sterownik z panelem operatorskim  

b. wyposażenie elektryczne: czujniki temperatury, poziomu, przewodności, przepływu, 
oraz okablowanie.  

6) Rama nośna z zespołem jezdnym z blokadą kół – stal kwasoodporna 
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III. FUNKCJE STACJI MYCIA  

1) Napełnianie zbiornika wodą zimną. Kontrola stopnia napełnienia czujnikami poziomu.  

2) Dozowanie stężonych środków do określonego stężenia na zasadzie pomiaru 
przewodności z jednoczesnym podgrzewaniem w obiegu zamkniętym przy pomocy pompy 
podającej i wytwornicy cieczy gorącej.  

3) Kolejne podanie i odbiór środków myjących wg automatycznego programu mycia 
i dezynfekcji.  

4) Kontrola bieżąca stężeń, temperatury, poziomu w zbiorniku i stanu położenia zaworów 
uwidoczniona na panelu sterownika i wizualizacji.  

5) Wizualizacja procesów mycia i archiwizacja danych dotycząca umytych obiektów.  

IV. ISTOTNE INFORMACJE  

1) Instalacja mycia, ługu, kwasu , dezynfekanta oraz zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej 
w gat. 316L, pozostałe elementy urządzenia, wykonane ze stali nierdzewnej w gat. 304.  

2) Wszystkie urządzenia zamontowane są na wspólnej ramie stanowiącej integralny 
kompakt. 

 
3.2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również: wniesienie, montaż: złożenie urządzenia, 

rozruch, przeprowadzenie prób, testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia 
urządzenia przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po podpisaniu 
umowy. Wykonawca będzie działał pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego. 

 
3.2.3. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia w trakcie 

dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (łącznie z załadunkiem 
i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę oraz wybranego przez niego, ewentualnego 
dostawcę. 

 
3.2.4 Wykonawca, po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.2.2, dokona 

u Zamawiającego, lub w miejscu przez niego wyznaczonym, instruktażu obsługi, kalibracji i 
prawidłowego utrzymania urządzenia dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego. Czas 
trwania instruktażu zostanie ustalony przez obydwie strony. 

 
3.2.5 Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty i deklaracje 

dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami 
obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej — znak CE i instrukcja w języku polskim. 
Dostarczany przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad fizycznych, 
prawnych, obciążeń prawami osób trzecich oraz nie będący przedmiotem zabezpieczenia 
(min. zastaw, zastaw rejestrowy). 

 

3.2.6 Wykonawca do dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dołączyć co najmniej: 

a) instrukcję obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR), listę części zamiennych „szybko 

zużywających się”/, wykaz części handlowych i zamiennych w języku polskim, 

b) dokument gwarancyjny, 

c) deklarację zgodności CE, 
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d) dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis 

w okresie pogwarancyjnym. 

3.2.7 Wykonawca zapewnia Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny nie krótszy niż 24 miesiące (licząc od dnia podpisania ostatecznego 

protokołu odbioru). 

3.2.8 Dostawa sprzętu nastąpi po podpisaniu umowy, w terminie uzgodnionym 

z zamawiającym, jednak nie później niż 20 tygodni po podpisaniu umowy. Dokładnie 

warunki dostawy zostaną zawarte w umowie.  

3.2.9 Zamawiający dopuszcza możliwość zapłacenia zaliczki przed dostawą przedmiotu 

zamówienia w wysokości maksymalnie do 30% wartości przedmiotu zamówienia  

3.2.10 Dostawa zostanie zrealizowana na terenie Wrocławia. Dokładny adres dostawy zostanie 

wskazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

3.2.11  Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi w momencie 

weryfikacji jego poprawnego działania poprzez podłączenie oraz zweryfikowanie 

uzyskania parametrów pracy specyfikowanych w postępowaniu oraz po wykonaniu 

czynności opisanych w punktach 3.2.2 i 3.2.4. Pozytywny wynik skutkować będzie 

podpisaniem przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu zamówienia, po 

którym nastąpi zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu zamówienia (z 

uwzględnieniem już uiszczonej kwoty zaliczki, zgodnie z brzmieniem pkt. 3.2.9 powyżej). 

3.2.12 Zamawiający zastrzega możliwość odłożenia w czasie wykonania części dostawy np. 

przeprowadzenia weryfikacji poprawnego działania, instruktażu o którym mowa w pkt. 

3.2.4. itp. W takim przypadku część wynagrodzenia zostanie uiszczona po podpisaniu 

protokołu dostawy potwierdzającego dostarczenie urządzenia do wskazanego miejsca, 

a pozostała część po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru, co nastąpi po spełnieniu 

wszystkich warunków dostawy opisanych w niniejszym rozdziale. 

3.2.13 W przypadku, gdy w trakcie odbioru dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie 

spełniał założonych w zapytaniu ofertowym kryteriów, nie będzie zdatny do użytku, 

będzie posiadał wady uniemożliwiające jego poprawne funkcjonowanie i niemożliwe do 

usunięcia, Zamawiający ma prawo, po uprzednio wyznaczonym przez siebie terminie na 

usunięcie wady, nie krótszym niż dwa tygodnie, do odstąpienia od umowy. Odstąpienie 

przez Zamawiającego od umowy będzie równoznaczne ze zwrotem wpłaconej przez 

Zamawiającego zaliczki. 
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4. Warunki gwarancji 

   

4.1. Okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego wynosić będzie minimum 24 miesiące (licząc 

od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru). Okres gwarancji stanowi również kryterium 

oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 6 niniejszego zapytania ofertowego. 

4.2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich wad 

w przedmiocie zamówienia na szczegółowych warunkach określonych w umowie na dostawę 

przedmiotu zamówienia. 

4.3. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu na zgłoszenie rozumiany jako przystąpienie do 

niezwłocznego usunięcia wady przedmiotu zamówienia wynoszącego nie dłuższy niż 48 godzin 

od chwili zgłoszenia. 

4.4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmować będzie zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak 

i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Wykonawcy 

w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

4.5. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu  
   
                         

5.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:  

 
a) 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; 

b) posiadać niezbędne zdolności techniczne oraz wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu 
zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz 
pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania 
powyższego.  
 

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

5.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
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5.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wszystkich dokumentów wymienionych 
w punkcie 7.2.1 w dalszej części zapytania ofertowego.   

5.4. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać się dokumentami, że w okresie 
2 lat poprzedzających termin złożenia oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie) wykonał minimum 1 dostawę przedmiotu zamówienia (lub specjalistycznego 
sprzętu podobnego przy czym o tym czy dany sprzęt jest podobny decyduje Zamawiający) 
o wartości nie mniejszej niż 117 000,00 PLN netto (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych) 
poprzez dołączenie do swojej oferty listów referencyjnych lub innych dowodów potwierdzających 
wykonanie takich dostaw oraz poprzez wykazanie owych dostaw w Formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

5.5. Wykonawca gwarantuje minimalny okres gwarancji równy 24 miesiące. Oferty, w których 
okres gwarancji będzie wynosił mniej niż 24 miesiące zostaną odrzucone jako niespełniające 
warunków określonych w niniejszym zamówieniu. 

5.6. Wykonawca gwarantuje, że termin dostawy nie przekroczy 20 tygodni od dnia podpisania 
umowy. Oferta, w której Wykonawca nie przedstawi terminu dostawy albo zaoferowany termin 
będzie przekraczał maksymalny termin dostawy, określony powyżej, podlega odrzuceniu. 
Szczegółowe warunki dostawy przedmiotu zamówienia zostaną określone w umowie.  

5.7. Zamawiający ma prawo odrzucić najkorzystniejszą ofertę, której cena będzie 
stanowiła ponad 150% wartości kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty. 

 

6. Kryterium i sposób oceny ofert  
 
                         

6.1 Kryterium oceny ofert  
  
Kryterium WAGA (%)  

  

1. Cena  – 80% (max 80 pkt)  

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

3. Gwarancja – 10% (max 10 pkt)  

 

6.2 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[80]  

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  

a) Czas dostawy nie dłużej niż 13 tygodni od daty zawarcia umowy– 10 pkt  

b) Czas dostawy powyżej 13 tygodni do 20 tygodni włącznie od daty zawarcia umowy – 5 

pkt  

 

Najdłuższy termin dostawy, jaki mogą zaoferować Wykonawcy to 20 tygodni od zawarcia 

umowy. Oferta, w której Wykonawca nie przedstawi terminu wykonania zamówienia albo 

zaoferowany termin dostawy będzie przekraczał maksymalny termin dostawy podlega 

odrzuceniu. 

 

3) Kryterium – Gwarancja 

a) okres gwarancji od 24 miesięcy do 35 miesięcy włącznie – 5 punktów, 

b) okres gwarancji od  36 miesięcy – 10 punktów. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące 

(od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru). Oferty, w których okres gwarancji 

zostanie przewidziany krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone jako niespełniające 

warunków określonych w niniejszym zamówieniu. 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów (1+2+3) 

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.  

  

 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną - a w przypadku takich samych cen 
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ofertowych, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o przedstawienie ponownie oferty 

i zaoferowanie nowej ceny w terminie nie dłuższym niż 3 dni od przesłania zawiadomienia 

mailem. 

 

 

 7. Informacje o sposobie przygotowania oferty  
 
                         

7.1 Termin, forma i miejsce składania ofert 

7.1.1. Kompletna podpisana oferta (składająca się z dokumentów wyróżnionych w pkt. 7.2.1.) 

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 do godz. 13:00 

dnia 19.09.2019 roku, Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy 

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

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

NANOPURE-1/08/2019.  

7.1.3. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych. Złożenie przez Wykonawcę oferty wariantowej spowoduje 

odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich ofert. 

7.1.4. 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. 

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

7.1.6. 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.  
 
7.1.7. 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.  

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

7.1.9. 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 
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Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy w przypadku nie 
wybranie jego oferty do realizacji nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. 
 
7.1.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę. 
 

7.1.11. 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”. 
 
 

 7.2 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu przez 

Wykonawców oraz inny dokumentów:  

  
7.2.1. 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 (w przypadku dokumentów zagranicznych – równoważne);   

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) Dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 
5.4. 

 
 

7.3 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.   

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/
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7.4 Informacje o publikacji  

7.4.1. 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/.  

7.4.2. 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.    

  
 

8. Inne postanowienia  
 
                         

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

liczbę punktów) zostanie zawarta umowa na dostawę przedmiotu zamówienia. 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 dostawy 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 dostawę, wykonaną zgodnie z zapisami niniejszego 

zapytania ofertowego.  

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

8.3. 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. 
  

8.4. 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. 

 

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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8.5.  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.   

  

 

9. Warunki istotnych zmian umowy 
 

 

9.1 Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku, gdy dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie objętym gwarancją, nie 

będzie zdatny do użytku 1 , będzie posiadał wady uniemożliwiające jego poprawne 

funkcjonowanie lub niemożliwe do usunięcia w terminie  uprzednio wyznaczonym przez 

Zamawiającego, liczonym od momentu ich zgłoszenia do Wykonawcy. W przypadku 

wypowiedzenia umowy wynagrodzenie uiszczone przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy podlega zwrotowi. Wykonawca będzie obowiązany w wyżej wymienionym 

przypadku do niezwłocznego demontażu i odbioru przedmiotu zamówienia na własny 

koszt.  

9.2 Zmiana umowy, jest możliwa o ile nie prowadzi ona do zasadniczej zmiany charakteru i 

przedmiotu zamówienia oraz umowy a wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

9.3 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 przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej w treści dokumentacji stanowiącej część 

składową umowy, 

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

projektu, 

 
1 Za przedmiot zamówienia niezdatny do użytku uważa się urządzenie, które nie funkcjonuje poprawnie 
(zgodnie z przedstawioną specyfikacją), uległo permanentnemu uszkodzeniu z tytułu wad fabrycznych lub 
nabytych przed zakupem przez Zamawiającego. 



 

14  

  

8) w zakresie terminu dostawy urządzenia, w przypadku nie dających się przewidzieć 

opóźnień po stronie innych kontrahentów wynajmującego np. zarządca nieruchomości, 

gestorzy sieci, wykonawcy instalacji w pomieszczeniu laboratorium technologicznego. 

 

10. Kontakt z Zamawiającym  
 
                         
10.1 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.   

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

e-mail: przetargi@nanopure.pl  

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

  

 

11. 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;  

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.  
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12. 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.   

 

13. 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”, 

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; 

mailto:biuro@nanopure.pl
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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 


