
                                                                                                                    

 

 

 
Huta Krzeszowska 06.08.2018 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy:  Suszarka laboratoryjna    (znak sprawy:    AS/1/8/2018). 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie udzielane w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

2. Termin składania ofert: .07.08.2018 do godziny 10:00  

3. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

4. Sposób i miejsce składania ofert: 

Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 

m.skorka@agesoya.com  

5. Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające: 

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe 

przesłanki:  

a) posiadające zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

b) niepowiązane lub niebędące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w 

relacji do Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o 

rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.), 

c) niebędące podmiotem pozostającym z Wykonawcą w takim stosunku faktycznym lub 

prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w 

wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostających w związku 

małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 

włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

d) posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

e) posiadające wiedzę i doświadczenie oraz spełniam warunki opisane w pkt. 5 a)-c) 

zapytania, 

f) dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

g) znajdujące się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

h) niebędące podmiotem powiązanym lub jednostką zależną, współzależną lub 

dominującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz 1047, ze zm.), 

i) niebędące podmiotem pozostającym z Wykonawcą, Współwykonawcą lub członkami 

ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, 

w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub 



                                                                                                                    

 

 

powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi, 

j) niebędące podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do 

Wykonawcy lub Współwykonawcy w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014, 

k) niebędące podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub Współwykonawcą w 

rozumieniu w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm. ). 

 

6. Termin realizacji przedmiotu oferty: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy 

7. Opis przedmiotu zapytania ofertowego/ specyfikacja/: 

Wymuszony obieg powietrza 
Pojemnośd komory wewnętrznej 56 l 

Wymiary komory wewnętrznej: szer. 400 x wys. 390 x gł. 360 mm  

Wymiary zewnętrzne urządzenia: szer. 660 x wys. 590 x gł. 600 mm  

Zakres temperatury pracy: +5ºC powyżej temperatury otoczenia do +250ºC z możliwością 
regulacji co 0,1ºC 

Możliwośd zaprogramowania pracy w wybranej temperaturze w zakresie od 1 min do 72 h lub 
praca w trybie ciągłym  

2 półki druciane  

Zasilanie 230 V 

Wyświetlacz temperatury LED na zewnątrz 

Wnętrze komory ze stali nierdzewnej zg. z DIN 1.4016  

Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika tempertury ( 30 mm w prawej ściance 
obudowa zewnętrzna malowana proszkowo  

Układ grzewczy, elektryczny 

Moc  znamionowa 1600 W 

Zabezpieczenie przed przegrzaniem klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 
Certyfikat CE 

Gwarancja 24 miesiące 

Oferent zobowiązany jest dołączyd wraz z ofertą pisemną autoryzację producenta sprzętu, udzieloną 
bezpośrednio wykonawcy na świadczenie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w 
zakresie oferowanej aparatury. 

8. Kryteria wyboru oferty 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Cena całkowita brutto – 100% 

Liczba punktów będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru: 

Pn = Cmin/Cn x 100pkt 

Podane wartości oznaczają: 

Pn- liczba punktów dla oferty nr „n” 

Cmin – najmniejsza cena całkowita brutto ze wszystkich zaproponowanych przez oferentów 

Cn – cena całkowita oferty nr „n”  



                                                                                                                    

 

 

Opis sposobu obliczania ceny: 

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena oferty jest ceną w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

(Dz. U. poz. 915 ). 

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do zaproszenia ceny netto, stawki VAT 

oraz ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy jest ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe dlatego cena brutto 

za realizację zamówienia określona w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, jak również 

wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. 

Stawka podatku VAT określana jest przez Wykonawcę w „Ofercie” zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r.. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) 

Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 

górę). 

9. Zawarcie umowy 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia 

umowy z zamawiającym w terminie 5 dni od daty przesłania informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 

od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert. 

10. Dodatkowe postanowienia:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) Odwołania postepowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie 

b) Zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty 

c) Zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu ofertowym 

d) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie 

postępowania 

11. Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 



                                                                                                                    

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

   ............................. 

nazwa wykonawcy 

Zamawiający: 

Naukowo Badawcze Centrum  

Rozwoju Soi AgeSoya Sp. z o.o. 

ul. Długa 50 A 

37-413 Huta Krzeszowska  

 

OFERTA 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 06.08.2018 r. dotyczące dostawy:  

Suszarka laboratoryjna    (znak sprawy: AS/1/8/2018). 

Oferuję wykonanie całości zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu za 

całkowite wynagrodzenie ryczałtowe: 

 

Cena netto................................................................................................................................................................................ 

(słownie:…………………………………………………….…..............................................................................……………) 

Stawka VAT....................................... 

Łączna cena brutto ............................................................................................................................................................  

(słownie:…………………………………………………….…..............................................................................……………) 

 

 

Dane wykonawcy: 

Nazwa/imię i nazwisko …………………………………………….. 

 

Adres …………………………………………….. 

 

NIP …………………………………………….. 

Oświadczam, że: 

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

b) posiadam wiedzę i doświadczenie oraz spełniam warunki opisane w pkt. 5 a)-c) zapytania 

c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

d) znajduję się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej 

e) wykonam zamówienie zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia 



                                                                                                                    

 

 

f) nie jestem podmiotem powiązanym lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w 

relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz 1047, ze zm.) 

g) nie jestem podmiotem pozostającym z Wykonawcą, Współwykonawcą lub członkami ich 

organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności 

pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 

drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez 

członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi; 

h) nie jestem podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Wykonawcy lub 

Współwykonawcy w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014 

i) nie jestem podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub Współwykonawcą w 

rozumieniu w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm. ). 

 

 

 

.................................... dn. .............. 2018 r. 

                                                                                                 …....................................................................... 

data i podpis osoby upoważnionej  

 

 
 


