
                                                                                                                    

 

 

 
Huta Krzeszowska 6.06.2018 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy:     (znak sprawy: AS/2/6/2018). 
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: 14.06.2018 do godziny 16:00  

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

4. Sposób i miejsce składania ofert: 

Oferty można składać wyłącznie na całość zamówienia 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. ). 

 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z którego w sposób jednoznaczny wynikać będzie zakres umocowania. 

Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 

wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6. Termin realizacji przedmiotu oferty: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy 

7. Opis przedmiotu zapytania ofertowego/ specyfikacja/: 

 

 

Statywy, pudełka Kolor / wymiary Ilośd 

Zestaw statywów Top-Rack - 5 szt. w różnych kolorach: 
intensywnie niebieski, intensywnie zielony, intensywnie 
pomaraoczowy, intensywnie różowy, żółty 

  5 

Statywy Combi w kształcie sześcianu 
niebieski, zielony, 

żółty, pomaraoczowy, 
różowy 1 

Statyw chłodzący na probówki PCR o poj. 0,2 ml 96 (8 x 12) 1 
Statyw na 20 probówek, 1,5 ml żółty 6 
Statyw na 20 probówek, 1,5 ml zielony 6 
Pudełka 50-miejscowe z PP na probówki 141 x 92 x 56 mm 5 

Pudełka 50-miejscowe z PP na probówki 141 x 92 x 56 mm 

5 
Pudełko Combi-Rack na 64 probówki czerwony 5 
Pudełko Combi-Rack na 64 probówki zielony 5 
Pudełko Combi-Rack na 64 probówki niebieski 5 
Zestaw statywów na probówki PCR (5 szt.)   4 



                                                                                                                    

 

 

Pudełko chłodzące ThermoCooler żółty 3 

Pudełko chłodzące ThermoCooler na probówki 0,5-2,0 ml żółty 3 
Statyw dwustronny Combi-Rack żółty 6 
Statyw dwustronny Combi-Rack zielony 6 
Statyw dwustronny Combi-Rack przeźroczysty 5 

 

Szkło  

Szkło poj.       Ilośd 
Bagietka szklana 7-8 mm 250 mm     6 
Bagietka szklana 7-8 mm 300 mm     6 
Automatyczna biureta Schillinga - kl. AS 50 ml       2 
Biureta prosta z bezbarwnego skalą 50 ml       3 
Zlewka niska mikro 10 ml       20 
Zlewka niska mikro 25 ml       20 
Zlewka niska 50 ml       10 
Zlewka niska 100 ml       15 
Zlewka niska 150 ml       15 
Zlewka niska 250 ml       15 
Zlewka niska 500 ml       12 
Zlewka niska 1000 ml       12 
Zlewka niska 2000 ml       5 
Zlewka wysoka 500 ml       10 
Zlewka wysoka 1000 ml       10 

Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką 
sześciokątną 

10 ml 0,2 ml ±0,2 ml 
135 
mm 10 

Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką 
sześciokątną 

25 ml 0,5 ml ±0,5 ml 
160 
mm 20 

Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką 
sześciokątną 

50 ml 1,0 ml ±0,5 ml 
195 
mm 12 

Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką 
sześciokątną 

100 ml 1,0 ml ±1 ml 
250 
mm 12 

Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką 
sześciokątną 

250 ml 5 ml ±2 ml 
300 
mm 12 

Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką 
sześciokątną 

500 ml 5 ml ±5 ml 
350 
mm 10 

Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką 
sześciokątną 

1000 ml 10 ml ±10 ml 
430 
mm 10 

Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką 250 ml 34 mm 85 mm 
140 
mm 20 

Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką 300 ml 34 mm 89 mm 
153 
mm 20 

Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i 
korkiem z PP 

500 ml ±0,250 ml 
NS 

19/26   10 



                                                                                                                    

 

 

Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i 
korkiem z PP 

1000 ml ±0,400 ml 
NS 

24/29   20 
Lejek laboratoryjny szklany 50 mm 7 mm 50 mm   10 
Lejek laboratoryjny szklany 90 mm 11 mm 90 mm   10 
Lejek laboratoryjny szklany 120 mm 15 mm 120 mm   10 
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax 100 ml 56 x 105 mm GL 45   20 
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax 250 ml 70 x 143 mm GL 45   20 
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax 500 ml 86 x 181 mm GL 45   10 
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax 1000 ml 101 x 230 mm GL 45   10 
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax 2000 ml 136 x 265 mm GL 45   5 
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax - 
oranżowa 

50 ml 46 x 91 mm GL 32   
5 

Butelka laboratoryjna ze szkła Simax - 
oranżowa 

100 ml 56 x 105 mm GL 45   
5 

Butelka laboratoryjna ze szkła Simax - 
oranżowa 

250 ml 70 x 143 mm GL 45   
5 

Butelka laboratoryjna ze szkła Simax - 
oranżowa 

500 ml 86 x 181 mm GL 45   
5 

Butelka laboratoryjna ze szkła Simax - 
oranżowa 

1000 ml 101 x 230 mm GL 45   
3 

Szkiełka podstawowe szlifowane, bez pola 
do opisu 

76 x 26 x 
1 mm 

50 szt. 
    5 

Szkiełka podstawowe szlifowane, z 
matowym polem do opisu 

76 x 26 x 
1 mm 

50 szt. 
    3 

Kasetka na szkiełka         5 

Szkiełka nakrywkowe Menzel 
18 x 18 

mm 
200 szt. 

    5 
Kroplomierz bezbarwny 30 ml       3 
Kroplomierz bezbarwny 60 ml       3 
Butelka szklana z kroplomierzem 30 ml       2 
Moździerz porcelanowy 50 ml 81 x 42 mm     15 
Tłuczek do moździerza 26 mm 100 mm     15 

 

Pipety i końcówki 

Pipety automatyczne Wymiary     Ilośd 
Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP2 0,1-2 µl     1 

Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP10 0,5-10 µl     3 

Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP20 2-20 µl     3 

Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP100 10-100 µl     3 

Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP200 20-200 µl     2 

Pipeta HTL Discovery Pro, jednokanałowa DP1000 100-1000 µl     2 

Pipeta HTL Discovery Pro, 8-kanałowa DP8-50 5-50 µl     1 



                                                                                                                    

 

 

Statyw wielostanowiskowy do pipet - HTL       2 
Uniwersalny statyw liniowy do pipet HTL, 4-
miejscowy       

1 

          
Końcówki         
Koocówki typu mikro 0,5-10 μl worek 1000 szt. 2 
Koocówki typu mikro 0,5-10 μl pudełko 10x96 szt. 2 

Koocówki typu mikro 0,5-10 μl stos 
96 szt. x 5 

tacek 
2 

Koocówki typu mikro 0,5-10 μl 
zestaw 

wymiennych 
tacek 

96 szt. x 2x5 
tacek + 2 
pudełka 

2 

Koocówki typu mikro 
0,5-10 μl 
(długie) 

worek 1000 szt. 1 

Koocówki typu mikro 
0,5-10 μl 
(długie) 

pudełko 10x96 szt. 2 

Koocówki sterylne z filtrem 
0,5-10 μl 
(długie) 

pudełko 10x96 szt. 
10 

Koocówki z fazowanym zakooczeniem 1-200 μl worek 1000 szt. 1 
Koocówki z fazowanym zakooczeniem 1-200 μl pudełko 10x96 szt. 2 

Koocówki z fazowanym zakooczeniem 1-200 μl stos 
96 szt. x 5 

tacek 
2 

Koocówki z fazowanym zakooczeniem i 
znacznikami 

1-200 μl worek 1000 szt. 1 

Koocówki z fazowanym zakooczeniem i 
znacznikami 

1-200 μl 
zestaw 

wymiennych 
tacek 

96 szt. x 2x5 
tacek + 2 
pudełka 

1 

Koocówki z fazowanym zakooczeniem 100-1000 μl worek 1000 szt. 1 

Koocówki z fazowanym zakooczeniem 100-1000 μl pudełko 10x100 szt. 2 

Puste pudełka na wymienne tacki z koocówkami 
HTL 

    10 szt. 1 

 

Materiały drobne 

Płytki probówki, itp. poj.   szt./op. Ilośd 

Płytki do PCR, 96-dołkowe, non-skirted, 
wolne od DNaz, RNaz, DNA, przezroczyste 

0,2 ml standardowy 50 
10 

Płytka 48-dołkowa, profil standardowy, non-
skirted 

0,2 ml przezroczyste 40 
20 

Adhezyjne folie zamykające z PP do płytek 

 

120 x 78 mm 100 szt. 10 

Probówki do PCR 0,2 ml 
przezroczyste, 

płaska 
pokrywka 

1000 
10 



                                                                                                                    

 

 

Otwieracze z PE do probówek reakcyjnych     10 szt. 1 
Probówki typu Eppendorf - z dnem 
stożkowym - ze skalą i polem opisowym 

1,5 ml PP 1000 szt. 
20 

Mikroprobówki do zakrętek gwintowanych, 
poj. 1,5 ml 

 1,5 ml samostojące 1000 szt. 
2 

Zakrętki z PP z silikonową uszczelką   zielone 1000 szt. 1 
Zakrętki z PP z silikonową uszczelką   żółte 1000 szt. 1 

Probówki typu Eppendorf okrągłodenne, z 
płaskim korkiem poj. 2.0 ml, ze znacznikiem: 
0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ml 

2.0 ml 

PP 1000 szt. 10 

Probówki wirówkowe stożkowodenne, 
samostojące 

50 ml 30 x 115 mm 
320 

(16x20) 
szt. 1 

Tryskawka z tworzywa PP, wąska szyja, poj. 
250 ml 

250 ml 
    5 

Butelka do z szeroką szyjką z PE - zakrętką z 
PE 

50 ml 
    20 

Butelka do z szeroką szyjką z PE - zakrętką z 
PE 

100 ml 
    20 

Butelka do z szeroką szyjką z PE - zakrętką z 
PE 

250 ml 
    20 

Butelka do z szeroką szyjką z PE - zakrętką z 
PE 

500 ml 
    10 

Butelka do z szeroką szyjką z PE - zakrętką z 
PE 

1000 ml 
    10 

 

Pozostałe Materiały drobne 

Różne Wymiary     
Ilośd / 

opakowanie 
 Łyżeczka podwójna, podłużna 35 x 20 mm 30 x 12 mm 190 mm 3 
 Szpatułka podwójna 9 mm 185 mm   2 
 Szpatułka podwójna 11 mm 210 mm   2 
 Szpatułka podwójna 16 mm 300 mm   2 
 Szpatułko-łyżeczka z małym 

ostrzem, podłużna 
5 mm 150 mm 

  2 
 Szpatułka podwójna z niklu 9 mm 130 mm   2 
 Szpatułka podwójna z niklu 11 mm 210 mm   2 
 Pinceta standardowa, 

chirurgiczna 
szpiczasta 130 mm 

  2 
 Pinceta standardowa, 

chirurgiczna 
szpiczasta 105 mm 

  2 
 Parafilm®M 50 mm 75 m   1 
 



                                                                                                                    

 

 

Mikrohomogenizatory z PP - 
do probówek o poj. 1,5 ml - 
różne kolory 

10 szt. 

    5 
 Nożyczki laboratoryjne 130 mm 1 szt.   5 
 Wata bawełniana 500 g     5 
 

Etykiety podłużne 
32,5 x 13 

mm 
żółty 100 szt. 

2 
 Etykiety z czerwoną ramką 41 x 25 mm 307 szt.   2 
 Etykiety z czerwoną ramką 63 x 38 mm 200 szt.   2 
 Markery Staedtler Lumocolor 

permanent - typ 313 S 
0,4 mm 

8 różnych 
kolorów   2 

 
Markery permanentne 
Sharpie Fine 

1 mm 
czarny, 

czerwony, 
niebieski, zielony   2 

 Chwytak ochronny HOT-
HAND®       5 

 DNA-Erase - roztwór do 
usuwania DNA z powierzchni 
roboczych 

500 ml 
    5 

 Środek do dezynfekcji rąk 
Sterillium® 

5000 ml 
    2 

 Płyn dezynfekujący Labosol® 
D 

5 l 
    2 

 Spryskiwacz, poj. 1,0 l       10 
 Spryskiwacz, poj. 0,5 l       5 
 Czasomierz laboratoryjny z 

magnesem       3 
 Czasomierz trójkanałowy - z 

podpórką, uchwytem i 
magnesem       3 

 Zestaw igieł preparacyjnych 
ze stali szlachetnej (3 sztuki)       2 

 Igła preparacyjna prosta, 
pojedyncza       7 

 Papier do czyszczenia 
soczewek, blok, 250 arkuszy       3 

 
Termometr 

-10°C do 
+100°C 

260 mm 
  5 

 Uchwyt do skalpeli nr 4 
 

    10 
 Ostrza do skalpela - typ 23 100 szt.     1 
  

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 7 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 6.06.2018 r. dotyczące dostawy:  

drobnych materiałów oraz wyposażenia typu szkło laboratoryjne, plastiki laboratoryjne, 

pipety itp. elementy zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym   (znak 

sprawy: AS/2/6/2018) 

oferuję wykonanie całości zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu za 

całkowite wynagrodzenie ryczałtowe: 

 

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

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

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

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

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

Dodatkowo przedstawiam szczegółową kalkulacje poszczególnych pozycji zamówienia w 

podziale na cenę netto, stawkę VAT, cenę brutto. 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

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  

 

 
 


