
                                                                                                                    

 

 

 
Huta Krzeszowska 02.08.2018 r.  
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Protokół Wyboru Wykonawcy według zasady konkurencyjności w ramach 
zapytania ofertowego  z dnia 24.07.2018 r. dotyczącego:  Dygestorium   (znak 
sprawy: AS/4/7/2018). 
 
Postepowanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Badao i Rozwoju w ramach Programu BIOSTRATEG III. Tytuł projektu:  
Opracowanie innowacyjnej biodegradowalnej otoczki dla nasion soi opartej na 
biopolimerach z surowców odnawialnych dla zwiększonej tolerancji roślin na niekorzystne 
warunki środowiskowe  (BIOSOYCOAT) 
 
1. Zamawiający 

Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi AgeSoya Sp. z o.o. 

ul. Długa 50 A 

37 – 413 Huta Krzeszowska 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Dygestorium   (znak sprawy: AS/4/7/2018) o parametrach zgodnych ze specyfikacją: 

Konstrukcja dygestorium i wszystkie elementy osłonowe wykonane ze stali pokrytej chemoodporną farbą 
epoksydową (atest higieniczny dołączyd do oferty) 

Dygestorium wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych 

Blat z ceramiki technicznej z uniesionym obrzeżem 

Tylna ściana, sufit, plecy dygestorium, komora odciągania oparów (podwójna tylna ściana), szafka  po blatem 
oraz elementy osłonowe i konstrukcyjne, wykonane ze stali malowanej farbami epoksydowymi 

Boczne ścianki komory wyciągowej przeszklone na całej powierzchni (od blatu do sufitu i od ściany tylnej do 
prowadnicy szyby przedniej) szkłem bezpiecznym 

Przednia szyba podnoszona w pionie umożliwiająca pełen dostęp do przestrzeni roboczej 

Dla zapewnienia bezpieczeostwa przednia szyba unoszona za pomocą dwóch niezależnych przeciwciężarów 

Oświetlenie zainstalowane w suficie komory roboczej, odizolowane od komory roboczej 

Zawory, wyłączniki, gniazda elektryczne umieszczone na panelu pomiędzy szafką i płytą roboczą 

W tylnej ścianie dwie szczeliny (na całej szerokości tylnej ściany) do odciągania oparów: jedna zlokalizowana tuż 
nad blatem, druga w górnej części wyciągu 

W podstawie dygestorium szafka max do 120 cm wykonana w całości z malowanej proszkowo farbami 
epoksydowymi blachy stalowej o grubości minimum 1 mm, ze względu na bezpieczeostwo pożarowe musi byd 
sklasyfikowana co najmniej jako prawie niezapalna - klasy A2  według normy EN 13501-1:2007, należy to 
potwierdzid dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogieo, sporządzonym według 
w/w normy przez akredytowane laboratorium., uchwyty ze stali nierdzewnej, Drzwiczki szafki podwójne, 
spawane, wytłumione i usztywnione niepalnym wypełnieniem 

Oprawa szyb bocznych, ramka szyby przedniej oraz osłona prowadnic szyby przedniej wykonana ze stali 
odpornej na korozję 



                                                                                                                    

 

 

Instalacja wodna – zgodnie ze specyfikacją asortymentową : (2 wylewki  zimnej wody pokryte powłoka 
epoksydową) wraz ze zlewikiem ceramicznym (umiejscowionym po lewej stronie komory roboczej) i zaworami, 
gazowa z zaworem oraz instalacja elektryczna z wyłącznikiem głównym, wyłącznikiem oświetlenia i minimum 2 
gniazdkami 230V oraz zabezpieczeniem nadprądowym i oświetleniem sufitowym komory roboczej 

Dopuszczalne obciążenie płyty roboczej nie mniejsze niż 4 kPa 

Armatura zgodna z normą DIN EN 12918-2 (certyfikat wydany przez niezależna instytucję certyfikująca dołączyd 
do oferty), wylewki pokryte powłoką epoksydową 

Dygestorium, musi posiadad deklarację zgodności CE (zgonie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności i PN-EN 45014:2000 – dołączyd do oferty 

Dygestorium musi byd zgodne z Polską Normą PN IEC 60364-4-41, a w szczególności posiadające 
zabezpieczenia przed porażeniem w wyniku dotyku bezpośredniego 

Parametry wymagane dla dygestorium muszą znajdowad potwierdzenie w dokumentacji techniczno-ruchowej 
oraz katalogu ze szczegółowymi zdjęciami (jeżeli nie ma zdjęd w katalogu, należy je dodatkowo załączyd), 
dołączonymi do oferty 

Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x gł. x wys.): 120 x 75 x 213 cm 

Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (szer. x gł. x wys.):  maksymalnie  do 118 x 58 x 110 cm 

Gwarancja minimum 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. 

3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego.  

     Zapytanie ofertowe zamieszczono w dn. 24.07.2018 na stronie internetowej    

     Zamawiającego: www.agesoya.com, oraz w siedzibie zamawiającego ul. Długa 50A; 37-   

     413 Huta Krzeszowska jak również na terenie Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej w  

     Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 9; 37- 450 Stalowa Wola (dawny Inkubator    

     Technologiczny w Stalowej Woli pok. 107). Zapytanie rozesłano w wersji elektronicznej do    

     co najmniej trzech potencjalnych Dostawców / Wykonawców. 

4. 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 byd 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 ). 

http://www.agesoya.com/


                                                                                                                    

 

 

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 uwzględniad 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 byd podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy koocówkę pominąd, powyżej i równe 5 należy zaokrąglid w 

górę). 

5. Tryb udzielenia zamówienia: 

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

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

zasady konkurencyjności. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 30.07.2018 r. do 

godziny 16:00 wpłynęła jedna oferta od potencjalnych Dostawców / Wykonawców. W 

wyniku przeprowadzonej procedury oceny ofert otrzymano następujące wyniki: 

Lp. Oferta nr Cena brutto Komentarz / punkty 

1 1. ,,ALAB,, Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością; ul. Stępioska 22/30 lok. 

222; 00- 739 Warszawa 

19 065,00 Wybrana oferta 

Wybrano ofertę nr 1 
 
6. Oświadczenia.  
Na etapie realizacji postępowania Dostawcy /Wykonawcy złożyli stosowane oświadczenia, w 
tym o braku powiązao osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.  

7.Wyniki postępowania. 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta została złożona przez Wykonawcę, który 
spełniał warunki udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego. Z analizy treści 
oferty wynika, że odpowiadała ona wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym. 
Jednocześnie wybrana oferta przedstawiła najkorzystniejsze warunki realizacji samego 
zamówienia, dzięki czemu uzyskała najwyższą punktację w oparciu o zawarte w zapytaniu 
ofertowym kryteria. 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferenta, który złożył najkorzystniejsza ofertę: 
,,ALAB,, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Stępioska 22/30 lok. 222; 00- 739 
Warszawa 
8. Data sporządzenia protokołu. 
31.07.2018 r.  



                                                                                                                    

 

 

9. Osoba prowadząca postępowanie i sporządzająca protokół. 
Magdalena Skórka 
10. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania. 
Ruslan Monich – Prezes Zarządu 
11. Załączniki do protokołu.  

-  Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej 
- Potwierdzenia przesłania zapytania do potencjalnych Dostawców / Wykonawców 
-  Złożone oferty   
- Oświadczenie o braku powiązao z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez 
osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru 
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert. 
 
Oświadczenia:  

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starao w celu uniknięcia konfliktu interesów 
rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Zamawiającego 
dostawcy / wykonawcy do realizacji dostawy w ramach projektu nr 
BIOSTRATEG3/346390/4/NCBR/2017 z 08.12.2017 r.  2. Jako zamawiający oświadczam, że na 
dzieo udzielenia zamówienia w ramach Projektu:  a) z  podmiotami, które złożyły 
niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci), b) z podmiotem, któremu zostało udzielone 
zamówienie w ramach Projektu (,,ALAB,, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. 
Stępioska 22/30 lok. 222; 00- 739 Warszawa), nie istniały powiązania osobowe lub 
kapitałowe.  
 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu 
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy / wykonawcy a dostawcą 
/ 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  Zatwierdził: Ruslan Monich – Prezes Zarządu 


