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Lublin, data 04.11.2020r. 

 

„Biomed-Lublin"  

 Wytwórnia Surowic i Szczepionek  

Spółka Akcyjna 

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 

Osoba kontaktowa: Paweł Nidecki  

e-mail: tender@biomedlublin.com 

tel. + 48 605 100 672 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 18/2020/C066 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie na zakup, dostawę, uruchomienie i instalację nowej laboratoryjnej stacji 

oczyszczania wody – 2 sztuki (dalej: ‘urządzenie’) jest prowadzone na rzecz projektu pt.: 

„Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego 

Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2” (numer: POIR.02.01.00-00-C066/20) (dalej: 

‘projekt’). Projekt w oparciu o otrzymaną w dniu 23.10.2020r. od Ministerstwa Funduszy i 

Polityki Regionalnej / Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju decyzję (znak 

sprawy: DIR-XII.7611.144.2020.MK) decyzję został rekomendowany do współfinansowania ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu 

Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Zapytania: Wniosek i Specyfikacja Wymagań Użytkownika na zakup urządzenia (Załącznik nr 1 

jest również w dalszej części Zapytania zwany: Specyfikacja techniczna). 

3. Postępowanie w sprawie najkorzystniejszej oferty jest prowadzone z zachowaniem zasad 

uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.  

4. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.). 

5. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako 

brak bezstronności i obiektywności. 

6. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Regulaminem dokonywania zamówień 

obowiązującym u Zamawiającego (dalej: Regulamin). Regulamin udostępniony jest w siedzibie 

Spółki.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego w tym warunków 

zapytania ofertowego albo unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania 

przyczyny. 

8. O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów w 

każdy ze sposobów wyszczególnionych jako „forma upublicznienia”, opisanych w Regulaminie 

dokonywania zamówień. 

9. Na każdym etapie postępowania, w toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do żądania od Oferentów dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rzetelnej 

oceny złożonych ofert. 
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10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z każdym z Oferentów, 

którzy złożą oferty spełniające warunki wskazane w treści zapytania i których oferty zostaną 

dopuszczone do etapu oceny. 

11. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru lub też 

unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli 

oferty oraz upubliczni stosowaną informację w sposób opisany w Regulaminie. 

12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia Umowy. 

13. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości 

przyjmowania ofert częściowych. Oferta złożona w innym zakresie zostanie odrzucona.  

14. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości 

udzielenia zamówień częściowych.  

15. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania 

ofertowego wraz z jego załącznikami.  

16. Oferta związana z niniejszym Zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami) sporządzana jest w 

języku polskim i / lub angielskim. W sytuacji, kiedy któryś z dokumentów jest przygotowany 

tylko w jednej wersji językowej Oferent w odpowiedzi na skierowaną do Zamawiającego 

prośbę mailową ma możliwość otrzymania wersji językowej, której potrzebuje. 

17. W sytuacji ewentualnych wątpliwości co do treści dokumentów dotyczących przedmiotowego 

postępowania językiem wiążącym jest język polski. Wyjątek stanowi Specyfikacja wymagań 

użytkownika, dla której sytuacja ewentualnych wątpliwości co do treści dokumentu językiem 

wiążącym jest język polski.  

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie [20-

029] przy ulicy Uniwersyteckiej 10,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000373032, NIP: 7122591951, REGON: 431249645, o 

kapitale zakładowym  6 226 041    złotych [słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć 

tysięcy czterdzieści jeden złotych 0/100], opłacony w  całości. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, (z wyjątkiem szklanego),  

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Laboratoryjna stacja oczyszczania wody – 2 sztuki 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Zapytania: Wniosek i Specyfikacja Wymagań Użytkownika na zakup urządzenia (Załącznik nr 

1 jest również w dalszej części Zapytania zwany: Specyfikacja techniczna). 

W związku z faktem, iż pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiający zastrzega, iż przekazanie pełnego opisu przedmiotu 

zamówienia nastąpi po odesłaniu przez Oferenta podpisanego oświadczenia o zachowaniu 

poufności. Elektroniczny dostęp Oferentów do pełnej treści opisu przedmiotu zamówienia 
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(tzn. pełna wersja specyfikacji technicznej wraz z załącznikami) zostanie umożliwiony 

Oferentom, którzy odesłali podpisane oświadczenie o poufności zgodnie z załącznikiem nr 2 

Oświadczenie o zachowaniu poufności musi zostać podpisane przez upoważnione do tego 

osoby ze strony Oferenta w dokumencie rejestrowym bądź udzielonym pełnomocnictwie.  

Uzgodnienie terminu wizji lokalnej nastąpi po podpisaniu i odesłaniu przez oferentów 

oświadczenie o poufności. Oferenci będą mieli prawo do odbycia jednorazowej wizji lokalnej. 

Termin wizji lokalnej zostanie uzgodniony z Oferentem w drodze korespondencji 

elektronicznej.  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 tygodni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy z wybranym oferentem.  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia jako warunek dopuszczający rozumiany jako 

zakończone testy Factory Acceptance Tests (dalej: testów FAT) oraz test SAT (Site Acceptance 

Tests (dalej: testów SAT) oraz przeprowadzona kwalifikacja (IQ/OQ) i finalna akceptacja. Do 

oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty, których termin realizacji jest wskazany w 

niniejszym zapytaniu bądź krótszy.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia 

(umowy) w oparciu o status realizacji projektu lub w przypadku wystąpienia siły wyższej bądź 

innych warunków realizacji umowy o dofinansowanie. 

WAŻNE: Zamawiający udostępni Oferentowi Załącznik nr 1 na jego prośbę i po podpisaniu 

Oświadczenia o poufności, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

Przedmiot / przedmioty zamówienia musi gabarytowo zapewnić możliwość instalacji 

zapewniając odpowiednią ilość miejsca dla operatorów i obsługi technicznej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Wszelkie zakupy, usługi i dostawa będące przedmiotem niniejszego zapytania muszą być 

włączone i współpracować z istniejącą infrastrukturą i wyposażeniem w Spółce i muszą one 

spełniać te same standardy technologiczne. W związku z powyższym konieczność zachowania 

tych samych warunków technologicznych oraz konieczność zachowania unifikacji urządzeń 

wynikająca z rozbudowy istniejącej infrastruktury zdeterminowała zapisy w niniejszej 

specyfikacji. Zastosowane zapisy znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia 

sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy nie narzucają na 

Wykonawcom obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań a informują jedynie o 

minimalnych parametrach i standardach. Posługiwanie się pewnymi typami rozwiązań, nie ma 

charakteru obligatoryjnego a jedynie przykładowy. Wskazania względem oczekiwanych 

parametrów technicznych oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich 

mają charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych 

produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

Spółka oczekuje rozwiązania technicznego spełniającego wymagania techniczne, funkcyjnej 

oraz technologiczne przedmiotu zamówienia. Od Wykonawców oczekuje się złożenia 

podstawowej oferty uwzględniającej wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Oferta musi być kompletna pod każdym względem i obejmować wszelkie elementy/urządzenia 

niezbędne do osiągnięcia należytej konstrukcji, eksploatacji i utrzymania instalacji. 
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Oferent jest zobowiązany zapoznać się z niniejszą specyfikacją i upewnić się, że instalacja jest 

technicznie wykonalna, a także przyjąć pełną odpowiedzialność za gwarantowaną pracę 

dostarczonej instalacji i urządzeń w zakresie wydajności, parametrów oraz sprawnego 

i niezawodnego działania. 

2. TERMIN ZAWARCIA UMOWY: grudzień 2020r. 

W związku z faktem, iż realizacja przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem 

ofertowym jest ściśle związana z realizowanym przez Spółkę projektem, dla którego 

Zamawiający podpisze umowę o dofinasowanie z Ministerstwem Funduszy i Polityki 

Regionalnej oraz wobec rygorów związanych z okresem kwalifikowalności 

wydatków  związanym m.in. z terminowym oddaniem do użytkowania aparatury badawczej 

(co w sposób bezpośredni wiąże się z terminem dostawcy oraz przeprowadzeniem finalnych 

testów walidacyjnych), treść umowy na realizację przedmiotu zamówienia będzie zawierała 

następujące zapisy dot. kar umownych związanych z powstałymi opóźnieniami.  

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości brutto 

umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia 

dostawy, 

b) z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości 

brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień uruchomienia do 

dnia uruchomienia, 

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto umowy, 

d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia – w wysokości 0,5% 

wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu naprawy lub 

wymiany, wynikającego z tego oświadczenia do dnia naprawy  

e) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,5 % 

wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostarczenia zastępczego urządzenia,  

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary 

umownej, o której mowa w lit. c) powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone 

na piśmie w terminie 14 dni roboczych od dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę 

odstąpienia. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 %. Zamawiający ma 

prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

W związku z rygorystycznymi obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z umowy o 

dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia projektu i związanego z tym terminem 

obostrzeniami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do umowy z 

Wykonawcą zapisy gwarantujące wypłatę środków finansowych przy spełnieniu określonych 

warunków z rygorami dla Przyjmującego Zamówienie/ Dostawcy w zakresie należytego 

wykonania umowy bądź mechanizmu środków zatrzymanych bądź innego rozwiązania, w 

szczególności w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji należytego wykonania umowy, 

zgodnie z poniższym opisem. Wyboru odpowiedniego instrumentu gwarancyjnego dokona 

Zamawiający, po uprzednich konsultacjach z konkretnym Wykonawcą. 
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1. Gwarancja bankowa: 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia Umowy, gwarancji bankowej zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów 

wskazanym w Załączniku nr ..... do niniejszego zapytania ofertowego. Niedostarczenie 

gwarancji bankowej lub dostarczenie gwarancji bankowej niezgodnej co do zasadniczych 

kwestii ze wzorem Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się 

ze wszelkimi płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich 

dokumentów gwarancji, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu 

powstrzymania płatności.” 

2. Gwarancja należytego wykonania umowy: 

Wykonawca zobowiązany będzie do wpłaty od 10 % do 20 % wartości umowy brutto 

(dokładna wartość do ustalenia z konkretnym Wykonawcą) na rachunek bankowy 

Zamawiającego podany w treści Umowy w ciągu 7 dni przed określonym w Umowie terminem 

zapłaty ostatecznej transzy Wynagrodzenia. Brak zapłaty określonej kwoty tytułem należytego 

wykonania umowy uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi 

płatnościami do chwili uiszczenia przez Wykonawcę stosownej wpłaty a Wykonawcy nie będą 

przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności. 

Złożenie przez oferenta oferty stanowi pisemną zgodę na w/w warunki realizacji 

przedmiotu zamówienia, które następnie zostaną ujęte w treści umowy z wybranym 

oferentem. Zmawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania w/w warunków.  

3. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: minimum 60 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert z 

możliwością wydłużenia terminu ważności o kolejne 60 dni.  

4. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: „Biomed-Lublin" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka 

Akcyjna (20-832 Lublin, ul. Główna 34). 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI I SERWISU:  

a. gwarancja min. 24 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego; 

b. bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji,  

z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta; 

c. wymóg dodatkowo płatnego serwisu pogwarancyjnego urządzenia przez okres minimum 

kolejnych 5 lat po okresie gwarancji (nie wchodzi w cenę oferty). 

 

6. DODATKOWE WYMAGANIA STANOWIĄCE RÓWNOLEGLE KRYTERIA OCENY OFERT:  

Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – max 24 godzin liczonych od momentu zgłoszenia usterki. Czas 

reakcji na zgłoszenie serwisowe dłuższy niż 24 godzin będzie skutkowało odrzuceniem oferty a tym 

samym nie dopuszczeniem jej do etapu oceny. (warunek dopuszczający).  

IV. WARUNKI FORMALNE OFERTY 

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta. 
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2. Oferent składa kompletną ofertę z wykorzystaniem wzorca oferty stanowiącego Załącznik nr 3 

niniejszego Zapytania: Formularz ofertowy wraz z jego załącznikami. 

3. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 

służących do wypełnienia treści oferty albo oświadczeń.  

4. Do Formularza ofertowego należy załączyć: 

4.1. Podpisane Oświadczenia stanowiące złączniki do Formularza oferty – zgodnie ze wzorem 

stanowiący złącznik nr 1 do Formularza oferty oraz zgodnie ze wzorem stanowiący 

złącznik nr 1a do Formularza oferty / Lista referencyjna. 

4.2. Podpisane Oświadczenie o poufności stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego 

Zapytania. 

4.3. Dokument rejestrowy Oferenta (KRS lub równoważny)*, a jeżeli uprawnienie do 

reprezentacji Oferenta nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty 

należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej 

notarialnie – dokument własny Oferenta. 

* dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 

4.4. Opis funkcjonalny urządzenia – dokument własny Oferenta. 

4.5. Opis szczegółowy w odniesieniu do określonych wymagań konstrukcyjnych 

i funkcjonalnych – dokument własny Oferenta. 

4.6. Orientacyjne wymiary gabarytowe i masę urządzenia – dokument własny Oferenta. 

4.7. Wymagania dotyczące: mediów zasilających, instalacji elektrycznych, etc. – dokument 

własny Oferenta. 

4.8. Matryca śledzenia wymagań SWU, z jasnym określeniem spełnienia każdego wymagania 

specyfikacji, jakiekolwiek odstępstwa od SWU muszą być uzasadnione. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych 

dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym w celu złożenia oferty, albo 

którzy złożyli dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub budzące wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym 

terminie, lub do udzielania wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlegałaby 

odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W przypadku gdy Oferent nie 

złoży, nie uzupełni lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu. 

6. Oferta musi zawierać co najmniej: 

a. Pełną nazwę oferenta lub oferentów, jeżeli składają ofertę łącznie. 

b. Adres lub siedzibę oferenta, numer NIP [lub równoważny]. 

c. Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail osoby wyznaczonej do 

kontaktów w sprawie oferty. 

d. Datę ważności oferty: 60 dni od upływu terminu wskazanego do składania ofert. 

e. Całkowitą cenę oferty jaką Oferent żąda za przedmiot zamówienia, podaną 

w walucie EURO lub PLN, wpisaną cyframi oraz słownie [cena powinna zostać podana z 

rozbiciem na cenę netto i brutto tj. wraz podatkiem od towarów i usług VAT, chyba że 

oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych 

przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie 

Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku od 

towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane]. W przypadku rozbieżności 
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pomiędzy ceną wpisaną za pomocą cyfr, a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uzna za 

właściwą cenę wpisaną słownie 

f. Ogólny koszt dostawy oraz warunki płatności,  

g. Termin dostawy i odbioru końcowego od złożenia zamówienia, 

h. Cena za szkolenie jako oddzielna składowa 

i. Warunki gwarancyjne i pogwarancyjne oraz terminy serwisowania 

j. Do przeliczeń wartości oferty podanej w EURO na PLN zostanie zastosowany kurs euro 

wykorzystywany do przeliczeń wartości zamówień ustalony na lata 2020 – 2021 na mocy 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019r. i wynosi on 4,2693 PLN.  PLN 

/ EURO. 

k. Termin płatności: min. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. Termin płatności krótszy niż 30 dni liczone od dnia dostarczenia 

faktury spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych. 

l. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość 

udzielania przedpłat / zaliczek. Szczegółowy harmonogram płatności przedpłat / zaliczek 

będzie uwzględniony w Umowie. 

m. Termin realizacji zamówienia –   6 tygodni kalendarzowych od daty zawarcia umowy z 

wybranym oferentem.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia jako warunek 

dopuszczający rozumiany jako zakończone testy Factory Acceptance Tests (dalej: testów 

FAT) oraz test SAT (Site Acceptance Tests (dalej: testów SAT) oraz przeprowadzona 

kwalifikacja (IQ/OQ) i finalna akceptacja. Do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty, 

których termin realizacji jest wskazany w niniejszym zapytaniu bądź krótszy.  Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) w 

oparciu o status realizacji projektu lub w przypadku wystąpienia siły wyższej bądź innych 

warunków realizacji umowy o dofinansowanie.  

n. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym koszt dostawy, instalacji, uruchomienia, SAT, kwalifikacji IQ/OQ i 

szkolenia. 

o. Oferent w formularzu ofertowym zostanie poproszony o wyodrębnienie z wartości łącznej 

przedmiotu zamówienia ceny szkolenia.  

p. Aby oferta została dopuszczona do etapu oceny mysi być kompletna zgodnie punktem 

IV.4. niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Oferenta. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą 

Ofertę.  

8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. 

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. 

10. Wszelkie dokumenty dołączone do oferty sporządzone w języku obcym, innym niż język 

angielski i polski, powinny być przetłumaczone na język polski.  

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz wprowadzania wariantowości 

cen. 

12. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej.  

13. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

14. Oferta niespełniająca wymogów określonych powyżej podlega odrzuceniu z zastrzeżeniem 

zapisów o dopuszczeniu przez Zamawiającego możliwości wezwania Oferentów, którzy nie 
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złożyli wymaganych oświadczeń, lub którzy nie złożyli dokumentów rejestrowych lub 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli w/w oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub 

niekompletne lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, lub do udzielania wyjaśnień, chyba że 

mimo ich złożenia oferta Oferenta podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby 

unieważnieniu. W przypadku gdy Oferent nie złoży, nie uzupełni, lub nie poprawi w/w 

oświadczeń lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta 

podlega odrzuceniu. 

V. WARUNKI FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Ofertę może złożyć każdy podmiot, który:  

a. posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia 

w najwyższym standardzie / warunkiem koniecznym jest wykazanie się w Załączniku nr 1a 

(Lista referencyjna) do Formularza oferty należytym (bezusterkowym) zrealizowaniem co 

najmniej 5 zamówień w okresie od 2018 roku do dnia złożenia oferty. 

Lista referencyjna musi obejmować należycie wykonane zamówienia, których skala i 
funkcjonalność jest zbliżona do opisanego w Zapytaniu przedmiotu zamówienia. 

oraz 

b. znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie całości zamówienia. 

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Oferent zobowiązany jest do dostarczenia 

wraz z Formularzem ofertowym oświadczenia stanowiących jego integralną część. 

c. podpisał Oświadczenie o poufności według wskazanego przez Zamawiającego wzoru 

dołączonego do niniejszego zapytania celem otrzymania pełnego opisu przedmiotu 

zamówienia. 

VI. WYKLUCZENIA 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia; 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5. Nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości;  

6. Nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; 

7. Nie zostali prawomocnie skazani 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 

– dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; 

komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka 

organu zarządzającego osoby prawnej;  

8. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
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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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Spełnienie wskazanych powyżej warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń 

oferenta. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie 

odrzucony z postępowania. 

 

VII. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami: 

L.P. NAZWA 
MAKSYMALNA 

ILOŚĆ PUNKTÓW 

WAGA 

KRYTERIUM 

[%] 

1. Cena netto*  

[EURO / PLN] 

* cena musi objąć zakup, dostawę, instalację 
oraz kwalifikację przedmiotu zamówienia  

100 70 

2. Czas reakcji serwisu na usterkę * 

[godzina zegarowa] 

(* do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty, których 
czas reakcji serwisu na usterkę będzie nie dłuższy niż 24 
godzin liczonych od momentu zgłoszenia usterki) 

100 20 

3. Termin realizacji zamówienia*  

(zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie, 
kwalifikacja) 

(*Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

6 tygodni kalendarzowych od daty zawarcia umowy z 
wybranym oferentem. Termin realizacji przedmiotu 
zamówienia jako warunek dopuszczający rozumiany jako 
zakończone testy Factory Acceptance Tests (dalej: testów 
FAT) oraz test SAT (Site Acceptance Tests (dalej: testów SAT) 
oraz przeprowadzona kwalifikacja (IQ/OQ) i finalna 
akceptacja. Do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty, 
których termin realizacji jest wskazany w niniejszym 
zapytaniu bądź krótszy.  

 

100 10 

 RAZEM 300 100 
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W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena 

ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) Cena („C”) – 100 pkt (waga kryterium 70%)  

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę netto w walucie EURO lub 

PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako 

podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

Sposób obliczenia liczby punktów: 

                                                          Najniższa cena oferty 

 Kryterium „C”   =             x 100 pkt x 70 % (waga kryterium) 

       Cena badanej oferty 

 

b) Czas reakcji serwisu na usterkę („S”) – 100 pkt (waga kryterium 20 %) / nie dłuższy niż 24   

godzin liczonych od momentu zgłoszenia usterki 

Czas reakcji serwisu na usterkę od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach zegarowych). 

Oferta przewidująca najkrótszy czas reakcji na usterkę otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę 

kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert.  

Sposób obliczenia liczby punktów: 

                              Oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu 

Kryterium „S”   =        x 100 pkt x 20 % (waga kryterium) 

                                     Czas reakcji  serwisu badanej oferty 

 

c) Termin realizacji zamówienia – Termin („T”) – 100 pkt (waga kryterium 10 %) / nie dłuższy 

niż: 6 tygodni kalendarzowych od podpisania umowy.   

Oferta przewidująca najkrótszy termin realizacji zamówienia (liczony w tygodniach) od dnia zawarcia 

umowy otrzyma  100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do 

badania pozostałych ofert. W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia podany zostanie jako 

przedział czasowy, do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie czas wskazany jako najdłuższy.  

Sposób obliczenia liczby punktów: 

                          Oferta z najkrótszym terminem realizacji 

 Kryterium „T”   =       x 100 pkt x 10 % (waga kryterium) 

                               Termin realizacji badanej oferty 

 

 

 

OSTATECZNA LICZBA PUNKTÓW ZOSTANIE OBLICZONA PRZEZ PODSTAWIENIE DANYCH UZYSKANYCH 

POWYŻEJ DO NASTĘPUJĄCEGO WZORU: 

Suma punktów 
= Kryterium „C” + Kryterium „S” + Kryterium „T”  

 

2. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę 

zsumowanych punktów. 
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3. W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji 

Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod 

względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na 

środowisko i klimat.  

Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: Czy stosują Państwo Zintegrowany 

System Zarządzania? (TAK / NIE). 

W związku z powyższym Zamawiający prosi o podanie w treści oferty informacji o stosowaniu 

w Państwa firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in.: w skład, którego wchodzi 

System zarządzania środowiskowego ISO 14001. (TAK stosujemy / NIE stosujemy). 

W sytuacji niepodania w treści oferty w/w informacji Zamawiający założy, że Zintegrowany 

System Zarządzania nie jest stosowany u danego Oferenta. 

Brak w treści oferty w/w informacji nie ma wpływu na ocenę kompletności oferty od strony 

formalnej i nie powoduje jej odrzucenia. 

4. Jeżeli nadal będzie sytuacja równej ilości punktów i Zamawiający nadal będzie rozstrzygał 

pomiędzy kilkoma ofertami o równej ilości punktów, Zamawiający ma prawo wezwać 

Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty 

poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania 

przedmiotu oferty na środowisko (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, 

wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania przez niedokonanie 

wyboru oferty. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ / TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu wskazanego do składania 

ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Oferenta z prośbą o wydłużenie 

terminu ważności oferty. 

IX. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem e-maila: 

tender@biomedlublin.com lub na adres Zamawiającego podany w pkt II Zapytania ofertowego 

do dnia 07.12.2020r. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia do Zamawiającego.  

3. Oferty przedkładane pocztą lub kurierem lub osobiście można składać w godzinach pracy 

Zamawiającego, tj.: od godziny 08:00 do godziny 16:00. 

4. Oferty zostaną otwarte dnia 08.12.2020r. o godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego.  

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający na wniosek Oferenta, który złożył 

ofertę, ma obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
mailto:tender@biomedlublin.com
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Oferenta złożone, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia składane w toku niniejszego postępowania są jawne 

bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności informacji, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

będą traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

8. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. W 

przypadku zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio, 

przy czym na kopercie należy dodatkowo umieścić adnotację, odpowiednio: 

ZMIANA/UZUPEŁNIENIE/WYCOFANIE OFERTY.   

9. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, tzn. od wyników 

przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania ofertowego nie przysługuje droga 

odwoławcza. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentem, który złoży 

oferty spełniające warunki wskazane w treści Zapytania. 

X. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE:  

www.biomedlublin.com  

XI. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków Umów zawartych w wyniku 

niniejszego zamówienia. Zmiany będą mogły dotyczyć: 

a. terminu realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) w odparciu o status realizacji projektu 

lub w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. 

b. wielkości zamówienia. Zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50% 

wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy z Oferentem 

w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wybranego Oferenta zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 

4. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. Jeżeli Oferent będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie 

służyło także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

5. Wysokość zabezpieczenia będzie przedmiotem negocjacji i zostanie zapisana w Umowie. 

6. Dodatkowych informacji w imieniu Zamawiającego udziela: Paweł Nidecki. 

7. Przystępując do postępowania w sytuacji oferty zwycięskiej w treści dokumentu  

o wyniku postępowania zostanie podana informacja o oferowanej cenie wykonania 

przedmiotu zamówienia, jak również pełna nazwa wybranego Oferenta wraz z jego pełnym 

http://www.biomedlublin.com/
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adres siedziby. W związku z powyższym niezbędne jest podpisanie oświadczenia (zgody) w 

przedmiotowym zakresie, które stanowi element Formularza ofertowego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia w treści umowy z wybranym oferentem 

następujących zapisów w zakresie kar umownych:  

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości brutto 

umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia 

dostawy, 

b) z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości 

brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień uruchomienia do 

dnia uruchomienia, 

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto umowy, 

d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia – w wysokości 0,5% 

wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu naprawy lub 

wymiany, wynikającego z tego oświadczenia do dnia naprawy  

e) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,5 % 

wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostarczenia zastępczego urządzenia,  

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary 

umownej, o której mowa w lit. c) powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone 

na piśmie w terminie 14 dni roboczych od dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę 

odstąpienia. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 %. Zamawiający ma 

prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

Złożenie przez oferenta oferty stanowi pisemną zgodę na w/w warunki realizacji 

przedmiotu zamówienia, które następnie zostaną ujęte w treści umowy z wybranym 

oferentem. Zmawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania w/w warunków.  

 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 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”, BIOMED - LUBLIN informuje, że:  

1. administratorem danych osobowych jest BIOMED - LUBLIN z siedzibą w Lublinie; 

2. dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonego postępowania z zachowaniem 

zasady konkurencyjności, w celu: 

➢ umożliwienia Pani/Panu udziału w postępowaniu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
➢ archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 
ust. 1 lit. f RODO. 
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3. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat + 1 od zakończenia postępowania. W 

przypadku postępowania współfinasowanego ze środków UE – okres przechowywania może 

być dłuższy, określony zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

4. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5. administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

7. każdy oferent posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz 

z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów 

do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w 

postępowaniu. 

XIII. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznikiem do Zapytania ofertowego jest  

Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna. 

Zamawiający udostępni Ofertowi Załącznik nr 1 na jego prośbę i po podpisaniu Oświadczenia o 

poufności, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o poufności. 

Załącznik nr 3: Formularz oferty wraz z kompletem załączników. 

 

 

________________ 

podpis i pieczęć Zamawiającego  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 18/2020/C066 z dnia 04.11.2020r. 

 

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI 

 

Złożone przez: 

 
 
 
 
wobec:  

 

BIOMED - LUBLIN Wytwórnia Surowic i 

Szczepionek SA z siedzibą w Lublinie [20-029]  

przy ulicy Uniwersyteckiej 10, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku  VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000373032 NIP: 7122591951, REGON: 

431249645, o kapitale zakładowym  6 226 041    

złotych opłacony w całości („BIOMED - 

LUBLIN”). 

 

1. I.  PREAMBUŁA 

➢ BIOMED - LUBLIN rozpoczął realizację 

projektu pod nazwą 

„…………………………..” nr: 

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

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020, Działanie…………………. 

➢ Oferent zainteresowany jest złożeniem 

oferty w postępowaniu przetargowym 

ogłoszonym przez BIOMED - LUBLIN 

w ramach Projektu („Przetarg”); 

 

➢ Zgodnie z zapytaniem ofertowym, 

uzyskanie przez Oferenta dostępu do 

niektórych dokumentów przetargowych 

wymaga złożenia przez Oferenta 

niniejszego oświadczenia o poufności. 

 

 

II.  Przedmiot i cel Oświadczenia 

 

1.  Niniejsze oświadczenie o poufności  

(„Oświadczenie”) określa zasady i 

warunki regulujące ujawnienie, 

wykorzystanie i ochronę przekazywanych 

przez BIOMED - LUBLIN Oferentowi 

CONFIDENTIALITY STATEMENT 

 

Made by:  

 
 
 
 
to:  

 

BIOMED - LUBLIN  Wytwórnia Surowic i 

Szczepionek SA with its registered office 

inLublin , entered in the Business Register kept 

by the District Court in  Lublin seated in Świdnik 

VI Commercial Division of the National Court 

Register, under KRS number: KRS: 

0000373032 NIP: 7122591951, REGON: 

431249645with a share capital of PLN 6 226 041    

fully paid up (“BIOMED - LUBLIN”). 

 

 

2. I.  PREAMBLE 

➢ BIOMED - LUBLIN started realization 

of the project named 

“……………………………." (project no. 

.............................., co-financed from 

the funds of the European Regional 

Development Fund and as part of the 

Smart Growth Operational Program 

2014-2020, Measure ……………………… 

➢ The Bidder is interested in placement of 

an offer in the tender procedure 

announced by BIOMED - LUBLIN  

within the framework of the Project 

(“Tender”),  

 

➢ According to the request for bids, access 

to some of the tender documents by the 

Bidder require submitting of this 

confidentiality statement.  

 

 

II.  Subject and Purpose of the 

Agreement 

1. This confidentiality statement 

(“Statement”) determines the principles 

and conditions which govern the 

disclosure, use and protection of 

confidential data disclosed by BIOMED - 

LUBLIN to the Bidder (“Confidential 

Data”), described in item 3 below, for the 
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informacji poufnych („Informacje 

Poufne”), określonych w punkcie 3 

poniżej, w celu złożenia oferty przez 

Oferenta, a także w trakcie Przetargu, w 

ramach rozmów, negocjacji oraz 

korespondencji pomiędzy Stronami. 

2.  Ujawnienie Informacji Poufnych Oferentowi 

nie stanowi przyjęcia jego oferty, ani 

przyjęcia lub obietnicy jakichkolwiek 

przyszłych umów lub wprowadzenia zmian 

do już istniejących umów.  

 

III. Informacje Poufne 

1. Informacje Poufne są to wszelkie 

informacje, jakie BIOMED - LUBLIN 

będzie przekazywać Oferentowi w 

Przetargu, które nie zostały podane do 

publicznej wiadomości, w szczególności 

zgodnie z:  

a)    Regulaminem udzielania zamówień, 

b)  Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020 oraz 

Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014 – 2020. 

2. Informacje Poufne mogą być używane 

wyłącznie dla celów uczestnictwa Oferenta 

w Przetargu. 

3. W rozumieniu niniejszego Oświadczenia, za 

Informacje Poufne uważane będą w 

szczególności wszelkie informacje 

pisemne, ustne lub zapisane na nośnikach 

informacji, odnoszące się do działalności 

BIOMED - LUBLIN, w szczególności 

informacje gospodarcze, techniczne, know-

how, handlowe, organizacyjne, finansowe, 

prawne, pracownicze, dotyczące sieci 

dystrybucyjnej, źródeł nabycia, 

oprzyrządowania, planów zakładów, 

procesów produkcji, obróbki i montażu, 

procedur i know-how, kosztów, technik 

testowania komponentów, statystycznych 

metod kontroli procesów oraz procesów 

kontroli jakości i inne, w tym mogące mieć 

wartość ekonomiczną, niezależnie od 

sposobu, w jaki zostały udostępnione 

Oferentowi.  

 

IV.  Zachowanie poufności 

purpose of placement of an offer by the 

Bidder and during the Tender, exchanged 

by way of/during any talks, negotiations, 

and correspondence between the Parties. 

2.  Disclosure of Confidential Data shall not 

constitute an offer acceptance, acceptance 

or promise of any future agreement, nor a 

change of any existing agreements.  

 

 

III.  Confidential Data 

1. Confidential Data shall mean any 

information which BIOMED - LUBLIN will 

disclose to the Bidder in the Tender, which 

were not made available to the public in 

particular according to the: 

a)  Contract awarding regulations, 

b)  Guidelines for the qualification of 

expenditure as part of the European 

Regional Development Fund, the 

European Social Fund as well as the 

Cohesion Fund for 2014 – 2020 as 

well as the Guidelines for the 

eligibility of expenditure as part of the 

Smart Growth Operational Programm 

for 2014 – 2020. 

2. Confidential Data may be used only for 

the purpose of participation in a Tender. 

3. In the meaning of this Statement, 

Confidential Data shall be understood 

as, in particular, any information in the 

written, oral or electronic form relating 

to the operation of BIOMED - LUBLIN, 

in particular, business, technical, know-

how, commercial, organisational, 

financial, legal information, as well as 

information relating to staff, distribution 

network, sources of goods acquired, 

tools, plant blueprints, production 

processes, material treatment and 

assembly, procedures and know-how, 

costs, component testing technologies, 

statistical process control methods, 

quality inspection procedures and 

others, which may have an economic 

value, irrespective of the manner of 

their disclosure to the Bidder. 

 

IV.  Obligation of Confidentiality 

1.  The Bidder: 

a) undertakes to keep confidential the 

Confidential Data; 
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 Oferent: 

a) zobowiązuje się do zachowania w 

tajemnicy Informacji Poufnych; 

b)  nie będzie wykorzystywał, adaptował, 

zmieniał i stosował Informacji 

Poufnych dla celów innych niż dla 

celów uczestnictwa w Przetargu; 

c)  zobowiąże swoich pracowników i 

współpracowników (w tym również 

spółek powiązanych oraz 

podwykonawców), którzy są 

zaangażowani przy uczestnictwie 

Oferenta w Przetargu, do 

przestrzegania zasad ochrony 

Informacji Poufnych; 

d) może kopiować Informacje Poufne 

tylko w zakresie niezbędnym dla celów 

uczestnictwa Oferenta w Przetargu; 

e) nie może ujawniać Informacji 

Poufnych żadnej osobie trzeciej bez 

uprzedniego pisemnego zezwolenia 

BIOMED - LUBLIN, z zastrzeżeniem 

lit. c) powyżej oraz pkt 5 ust. 1; 

f)  w przypadku gdy oferta Oferenta nie 

zostanie wybrana przez BIOMED - 

LUBLIN, Oferent zniszczy na własny 

koszt wszelkie materiały zawierające 

jakiekolwiek Informacje Poufne wraz 

ze wszelkimi kopiami będącymi w jej 

posiadaniu, z możliwością zachowania 

jednego egzemplarza ze względu na 

wymogi prawne; w przypadku 

wyraźnego żądania BIOMED - 

LUBLIN, Oferent niezwłocznie zwróci 

przekazane materiały zawierające 

Informacje Poufne.  

 

V.  Ograniczenia obowiązku zachowania 

poufności 

1.  Ograniczenia przekazywania lub 

wykorzystania Informacji Poufnych 

zawarte w niniejszym Oświadczeniu nie 

obowiązują w odniesieniu do Informacji 

Poufnych, które: 

a) stały się publicznie dostępne bez 

naruszenia niniejszego Oświadczenia 

przez Oferenta; 

b) były wcześniej w posiadaniu Oferenta 

lub pozyskane zostały legalnie z 

innych źródeł albo zostały wyraźnie 

przez BIOMED - LUBLIN zwolnione z 

ograniczeń przewidzianych niniejszym 

Oświadczeniem; 

b) shall refrain from using, adapting and 

changing Confidential Data for 

purposes other than participation in the 

Tender;  

c) shall oblige its employees and 

collaborators (including associated 

entities and subBidders) involved in 

participation in the Tender to comply 

with the principles of protection of 

Confidential Data; 

d) can only copy Confidential Data in the 

scope necessary for participation of the 

Bidder in the Tender; 

e) shall be prohibited from disclosing 

Confidential Data to any third parties 

without obtaining prior written consent 

from the other Party, subject to item c) 

above and item 5 cl. 1; 

f) if Bidder’s offer is not selected by 

BIOMED - LUBLIN, shall destroy, at 

its own cost, all materials containing 

any Confidential Data with all copies 

held by the Bidder, while it shall be 

possible to keep one copy for legal 

reasons; in case of an explicit request 

of BIOMED - LUBLIN, the Bidder shall 

immediately return all materials 

received which contain Confidential 

Data.  

 

 

 

 

 

V.  Limitation of the Obligation of 

Confidentiality 

1.  Limitations on the use or disclosure of 

Confidential Data set out by this 

Statement shall not apply to Confidential 

Data which: 

 

a)  has become publicly available without 

a violation of this Statement; 

b)  had already been at the Bidder's 

disposal or obtained legally from 

other sources or if BIOMED - 

LUBLIN explicitly waived the 

limitations imposed by this Statement 

on such data; 

c)  must be disclosed on the basis of the 

law or upon request of courts or 

competent public administration 

bodies. If the Bidder is required to 
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c) muszą być ujawnione na podstawie 

przepisów prawa albo na żądanie 

sądów lub właściwych organów 

administracji publicznej. Jeśli Oferent, 

musi ujawnić Informacje Poufne, 

zobowiązany jest on podjąć wszystkie 

dozwolone środki do zapewnienia, że 

poufność tych informacji będzie 

zachowana także po ich ujawnieniu 

organom. 

 

VI.  Inne prawa i obowiązki Oferenta 

 

Oferent zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić BIOMED - LUBLIN na piśmie o 

każdym stwierdzonym przypadku: 

a) naruszenia zobowiązania do zachowania w 

tajemnicy Informacji Poufnych przez 

Oferenta lub jakąkolwiek osobę trzecią; 

b) podejrzenia o możliwości ujawnienia, 

przekazania lub nieuprawnionego 

wykorzystania Informacji Poufnych; 

c) zagubienia, kradzieży lub nieuprawnionego 

zniszczenia nośników, dokumentów lub 

innych materiałów zawierających 

Informacje Poufne. 

 

VII. Prawa do informacji,  

 

Na mocy niniejszego Oświadczenia nie zostają 

przekazane żadne prawa, w tym majątkowe 

prawa autorskie, do Informacji Poufnych, w 

szczególności nie zostaje udzielona jakakolwiek 

licencja w związku z wynalazkiem, patentem, 

prawem autorskim lub innym prawem własności 

intelektualnej.  

 

VIII.  Odpowiedzialność 

Oferent ponosi wobec BIOMED - LUBLIN pełną 

i nieograniczoną odpowiedzialność na zasadach 

określonych przepisami obowiązującego prawa 

za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem 

Informacji Poufnych w tym szkody wynikłe z 

działania lub zaniechania jej przedstawicieli, 

pracowników i współpracowników (w tym 

również spółek powiązanych oraz 

podwykonawców).  

 

IX.  Obowiązywanie  

1. Niniejsze Oświadczenie obowiązuje przez 

okres 5 (pięciu) lat od dnia jego podpisania. 

2. W przypadku zawarcia przez Strony 

Umowy w wyniku wyboru oferty Oferenta w 

disclose Confidential Data, he is 

obliged to employ all the allowable 

means to ensure that the 

confidentiality of such data will also 

be maintained after their disclosure. 

 

 

 

VI.  Other Rights and Obligations of the 

Bidder 

The Bidder is obliged to immediately inform 

BIOMED - LUBLIN in writing in case of each 

detected: 

a) breach of the obligation to maintain 

confidentiality of Confidential Data by the 

Bidder or any other party; 

 

b)  suspicion that Confidential Data may have 

been disclosed, shared or used without 

authorisation; 

c)  loss, theft or unauthorised destruction of 

media, documents and other materials 

containing Confidential Data. 

 

VII.  Right to Information, Personal Data 

Protection 

No rights, including proprietary copyrights to 

Confidential Data shall be transferred on the 

basis of this Statement, in particular, no license 

is granted in relation to inventions, patents, 

copyrights or other intellectual property rights.  

 

 

 

VIII.  Liability 

The Bidder bears full and unlimited liability 

towards BIOMED - LUBLIN in line with 

mandatory legal provisions for any and all 

damages caused by the disclosure of 

Confidential Data, including for damages 

resulting from the actions and omissions of its 

representatives, employees and collaborators 

(including associated entities and 

subcontractors). 

 

 

IX.  Agreement Validity Term 

1. This Statement shall remain valid for the 

period of 5 (five) years after its signature. 

 

2. If the Parties conclude an agreement as a 

result of selection of Bidder’s offer in the 

Tender, the Bidder shall be bound by this 
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Przetargu, Oferent związany jest 

Oświadczeniem przez okres obowiązywania 

łączącej je umowy, jak również przez okres 

5 (pięciu) lat po jej zakończeniu. 

 

 

X.  Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego 

Oświadczenia wymagają formy 

dokumentowej pod rygorem nieważności, 

poprzez przesłania osobom umocowanym 

w BIOMED - LUBLIN wiadomości e-mail 

zawierającej skan podpisanego przez 

Oferenta aneksu do Oświadczenia. 

2. Niniejsze Oświadczenie podlega prawu 

polskiemu. 

3. Spory rozpatrywane będą przez sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla 

siedziby BIOMED - LUBLIN 

4. Niniejsze Oświadczenie sporządzone 

zostało w języku polskim i angielskim. W 

przypadku rozbieżności pierwszeństwo 

będą miały zapisy w języku polskim. 

5. Poprzez podpisanie niniejszego 

Oświadczenia przez Oferenta i przesłanie 

skanu podpisanego Oświadczenia osobie 

umocowanej w BIOMED - LUBLIN, 

Oferent związuje się niniejszym 

Oświadczeniem.  

 

Statement during the validity term of the 

agreement concluded between them, as 

well as for the period of 5 (five) years after 

its termination. 

 

X.  Final Provisions 

1. Any amendments and supplements to this 

Agreement require document form under 

rigour of invalidity, by sending to the 

competent persons in BIOMED - LUBLIN 

an e-mail message containing the scan of an 

annex to the Statement, signed by the 

Bidder. 

 

2. This Statement shall be governed by the 

Polish law. 

3. Any disputes shall be settled by a common 

court of competent jurisdiction for the 

registered office of BIOMED - LUBLIN 

4. This Statement was drawn up in Polish and 

English. In case of discrepancies, Polish text 

shall be binding. 

 

5. By signing of this Statement by the Bidder 

and by sending the scan of signed 

Statement to the persons competent in 

BIOMED - LUBLIN, the Bidder shall be 

bound by this Statement.  

 

Za Oferenta / For the Bidder: 

 

     

_______________________ 

/podpis/signature/ 

 

 

_______________________ 

/funkcja/function/ 

 

 

place: __________________ 

 

 

date: __________________ 

 

     

_______________________ 

/podpis/signature/ 

 

 

_______________________ 

/funkcja/function/ 

 

 

place: __________________ 

 

 

date: __________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 18/2020/C066 z dnia 04.11.2020r. 

FORMULARZ OFERTOWY 

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 18/2020/C066 z dnia 04.11.2020r. dotyczące 

zakupu, dostawy, instalacji i uruchomienia laboratoryjnej stacji oczyszczania wody – 2 sztuki (dalej: 

‘urządzenie’) na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania 

produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2” (numer: POIR.02.01.00-00-C066/20). 

 DANE OFERENTA: 

a. Nazwa:  .......................................................................................................................................... 

b. Adres siedziby:  .............................................................................................................................. 

c. NIP:  ............................................................................................................................................... 

d. REGON:  ......................................................................................................................................... 

e. Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą: 

imię i nazwisko: ............................................................................................................................. 

telefon:  ......................................................................................................................................... 

adres e-mail:  ................................................................................................................................. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie: 

ZAKRES CENA WALUTA* SŁOWNIE 

ZAKUP, DOSTAWA, 
INSTALACJA, 
URUCHOMIENIE I 
KWALIFIKACJA 
INOWEJ 
LABORATORYJNEJ 
STACJI 
OCZYSZCZANIA 
WODY – 2 SZTUKI 
 
 
 
 

WARTOŚĆ NETTO: 

 

 

 

WARTOŚĆ VAT:  

 

WARTOŚĆ BRUTTO:  

 

* Do przeliczeń wartości oferty podanej w EURO na PLN zostanie zastosowany kurs euro wykorzystywany do 

przeliczeń wartości zamówień ustalony na lata 2020 – 2021 na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18.12.2019r. i wynosi on 4,2693 PLN.  PLN / EURO. 
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2. Cena przeprowadzenia szkolenia:……..PLN netto.  
3. Informacje o pozostałych parametrach oferty: 

 

4. Niniejszym oświadczam, że: 

4.1 Złożona Oferta jest ważna 60 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert. 

4.2 Zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie 
odrzucona. 

6. Oświadczam, że przystępując do postępowania w sytuacji wybrania naszej oferty wyrażamy zgodę 
na przekazanie w treści dokumentu o wyniku postępowania informacji o oferowanej cenie 
wykonania przedmiotu zamówienia, jak również nazwy naszej Spółki / Firmy z jej pełnym adresem. 

7. Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, wyrażam zgodę na zawarcie w treści 
umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej ofercie poniższego zapisu:  

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości brutto 

umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, 

b) z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości 

brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień uruchomienia do 

dnia uruchomienia, 

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto umowy, 

d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia – w wysokości 0,5% 

wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu naprawy lub 

wymiany, wynikającego z tego oświadczenia do dnia naprawy  

L.P. NAZWA KRYTERIUM 
INOFRMACJA 

OFERENTA 

 

1. 

Czas reakcji serwisu na usterkę * 

[godzina zegarowa] 
(* do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty, których czas reakcji serwisu na usterkę będzie nie 
dłuższy niż 24  godzin liczonych od momentu zgłoszenia usterki) 

 

2. Termin realizacji zamówienia*  

(zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie, kwalifikacja i szkolenie) 

[miesiąc] 
 (*Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 tygodni kalendarzowych od daty zawarcia 
umowy z wybranym oferentem.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia jako warunek 
dopuszczający rozumiany jako zakończone testy Factory Acceptance Tests (dalej: testów FAT) 
oraz test SAT (Site Acceptance Tests (dalej: testów SAT) oraz przeprowadzona kwalifikacja 
(IQ/OQ) i finalna akceptacja. Do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty, których termin 
realizacji jest wskazany w niniejszym zapytaniu bądź krótszy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
(umowy) w oparciu o status realizacji projektu lub w przypadku wystąpienia siły wyższej bądź 
innych warunków realizacji umowy o dofinansowanie.  

 

3. Czy stosują Państwo Zintegrowany System Zarządzania?  

(* wybrać właściwe). 
TAK / NIE* 
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e) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,5 % 

wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostarczenia zastępczego urządzenia,  

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa 
w lit. c) powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 14 dni 
roboczych od dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia. Łączna wartość kar 
umownych nie może przekroczyć 20 %. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego karę umowną.Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej 
oferty, wyrażam zgodę na zawarcie w treści umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 
opisanego w niniejszej ofercie poniższego zapisu:  

W związku z rygorystycznymi obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z umowy o 

dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia projektu i związanego z tym terminem 

obostrzeniami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do umowy z 

Wykonawcą zapisy gwarantujące wypłatę środków finansowych przy spełnieniu określonych 

warunków z rygorami dla Przyjmującego Zamówienie/ Dostawcy w zakresie należytego 

wykonania umowy bądź mechanizmu środków zatrzymanych bądź innego rozwiązania, w 

szczególności w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji należytego wykonania umowy, 

zgodnie z poniższym opisem. Wyboru odpowiedniego instrumentu gwarancyjnego dokona 

Zamawiający, po uprzednich konsultacjach z konkretnym Wykonawcą. 

1. Gwarancja bankowa: 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia Umowy, gwarancji bankowej zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów 

wskazanym w Załączniku nr ..... do niniejszego zapytania ofertowego. Niedostarczenie 

gwarancji bankowej lub dostarczenie gwarancji bankowej niezgodnej co do zasadniczych 

kwestii ze wzorem Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się 

ze wszelkimi płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich 

dokumentów gwarancji, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu 

powstrzymania płatności.” 

2. Gwarancja należytego wykonania umowy: 

Wykonawca zobowiązany będzie do wpłaty od 10 % do 20 % wartości umowy brutto 

(dokładna wartość do ustalenia z konkretnym Wykonawcą) na rachunek bankowy 

Zamawiającego podany w treści Umowy w ciągu 7 dni przed określonym w Umowie terminem 

zapłaty ostatecznej transzy Wynagrodzenia. Brak zapłaty określonej kwoty tytułem należytego 

wykonania umowy uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi 

płatnościami do chwili uiszczenia przez Wykonawcę stosownej wpłaty a Wykonawcy nie będą 

przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTOWEGO: 

1. Podpisane Oświadczenia – zgodnie ze wzorem stanowiący złącznik nr 1 do Formularza oferty 

oraz zgodnie ze wzorem stanowiący złącznik nr 1a do Formularza oferty / Lista referencyjna. 

2. Podpisane Oświadczenie o poufności stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

3. Dokument rejestrowy Oferenta (KRS lub równoważny)*, a jeżeli uprawnienie do reprezentacji 
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Oferenta nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także 

pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie – dokument własny 

Oferenta. 

* dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 

4. Opis funkcjonalny urządzenia – dokument własny Oferenta. 

5. Opis szczegółowy w odniesieniu do określonych wymagań konstrukcyjnych i funkcjonalnych – 

dokument własny Oferenta. 

6. Matryca śledzenia wymagań SWU, z jasnym określeniem spełnienia każdego wymagania 

specyfikacji, jakiekolwiek odstępstwa od SWU muszą być uzasadnione  

7. Orientacyjne wymiary gabarytowe i masę urządzenia – dokument własny Oferenta. 

8. Wymagania dotyczące: mediów zasilających, instalacji elektrycznych, etc. – dokument własny 

Oferenta. 

 

 

 

…………………………..…...., dn. ………… .................................................... 
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

nr 18/2020/C066 z dnia 04.11.2020r. 

 
OŚWIADCZENIE  

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU VI. ZAPYTANIA 
 
 

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. 
(nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki: 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia; 

3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5. nie jest w stanie likwidacji ani też nie ogłosił upadłości;  

6. nie zalega z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne; 

7. 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 – 
dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; 
komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu 
zarządzającego osoby prawnej;  

8. nie jest z Zamawiającym powiązany kapitałowo lub osobowo. 

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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia. 

e). w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

……………………………………………………. …………..…………………………………………… 
Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka* 
 
* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub 

we właściwym upoważnieniu  
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ZAŁĄCZNIK NR 1a do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

nr 18/2020/C066 z dnia 04.11.2020r. / Lista referencyjna 

 
OŚWIADCZENIE  

POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE NIEZBĘDNEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA  

 

LISTA REFERENCYJNA 
 
 

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. 
(nazwa i adres siedziby) należycie* zrealizował zamówienia wyszczególnione w Tabeli nr 1. 

* należycie zrealizowane zamówienia należy rozumieć jako bezusterkowe dostarczenie, zainstalowania, 

uruchomienie i skwalifikowane. 

TABELA NR 1: Lista referencyjna 

Lista referencyjna musi obejmować należycie wykonane zamówienia, których skala i funkcjonalność 
jest zbliżona do opisanego w Zapytaniu przedmiotu zamówienia. 

L.P. 
PEŁNA NAZWA PODMIOTU (I ADRES) NA 
RZECZ, KTÓREGO ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO 

ZREALIZOWANE 

LICZBA WRAZ Z 
NAZWĄ URZĄDZEŃ 

/ SYSTEMÓW 
ZAINSTALOWANYCH 

W DANEJ FIRMIE 

 [szt.] 

ROK DOSTAWY 
ORAZ 

INSTALACJI  

DANE 
KONTAKTOWE 
NIEZBĘDNE DO 

CELÓW 
WERYFIKACJI 

Kontakt oficjalny 
do firmy, w której 

zostało 
zainstalowane 

urządzenie 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

WARUNKIEM KONIECZNYM JEST WYKAZANIE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1A (LISTA REFERENCYJNA) DO 
FORMULARZA OFERTY NALEŻYTYM ZREALIZOWANIEM CO NAJMNIEJ 5 ZAMÓWIEŃ W OKRESIE OD 
2018 ROKU DO DNIA ZŁOŻENIA OFERTY. 

 

……………………………………………………. …………..…………………………………………… 
Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka* 
 
* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub 

we właściwym upoważnieniu 


