Wygenerowano: 2020-11-26 12:27

Strona 1 / 13

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka…

Ogłoszenie
Numer

Id

2020-6862-14787

14787

Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-C066/20 - Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu
leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2

Tytuł

Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do
opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka
anty-SARS-CoV-2
Zamówienia uzupełniające
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.

Warunki zmiany umowy
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.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy z Oferentem w przypadku
zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2020-10-30

Wygenerowano: 2020-11-26 12:27

Strona 2 / 13

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka…

1. Zapytanie Ofertowe
2. Wniosek i Specyﬁkacja Wymagań Użytkownika na zakup urządzenia
Dodane do ogłoszenia w wersji 2 z dn. 2020-11-04
1. Wzory gwarancji bankowych
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-26
1. Formularz pytań i odpowiedzi 26.11.2020

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2020-10-30

2020-11-26

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2020-12-02

2020-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
„Biomed-Lublin" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka
Akcyjna
Uniwersytecka 10
20-029 Lublin
NIP: 7122591951

Osoby do kontaktu
PAWEŁ NIDECKI
tel.: + 48 605 100 672
e-mail: tender@biomedlublin.com

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Zakup, dost.,uruch. i instal. urządzenia licznika cząstek
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Budżet części 1

1,00 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
1. Postępowanie na zakup, dostawę, uruchomienie i instalację nowego urządzenia licznika
cząstek – 4 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.
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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.
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.
W związku z ograniczeniami technicznymi jakie wynikają z konieczności publikacji przedmiotowego
zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności (np. ograniczenia możliwych do wykorzystania w
danym obszarze znaków), treść przedmiotowego zapytania ofertowego musiała zostać skrócona.
Wobec powyższego, Zamawiający zachęca oferentów zainteresowanych wzięciem udziału w
niniejszym postępowaniu o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik
word do niniejszej publikacji.
W przypadku jednak wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą kontaktową wskazaną w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
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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 02.12.2020r.
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 03.12.2020r. 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 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.).
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.
Instrument nr 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.”
LUB
Instrument nr 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
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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.”
W związku z faktem, iż realizacja przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym
jest ściśle związana z realizowanym przez Spółkę projektem, dla którego Zamawiający podpisał
umowę o doﬁnasowanie oraz wobec rygorów związanych z okresem kwaliﬁkowalności wydatkówzwiązanym m.in. z terminowym oddaniem do użytkowania aparatury, treść umowy na realizację
przedmiotu zamówienia będzie zawierała zapisy dotyczące m.in.: kar umownych związanych z
powstałymi opóźnieniami. Złożenie przez oferenta oferty stanowi pisemną zgodę na w/w warunki
realizacji przedmiotu zamówienia, które następnie zostaną ujęte w treści umowy z wybranym
oferentem.
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.
Zmawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania w/w warunków

Okres gwarancji
min. 24 miesiące
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Kody CPV
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

lubelskie

Powiat

Gmina

Lublin

Lublin

Miejscowość
Lublin

Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji

Koniec realizacji

2020-12-18

2021-02-18

Opis
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Licznik cząstek - 4 szt.
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 (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.
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Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy
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.
W związku z powyższym oferowany 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.

Czy występuje płatność częściowa
NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
Oferent składa kompletną ofertę z wykorzystaniem wzorca oferty stanowiącego Załącznik nr 3
niniejszego Zapytania: Formularz ofertowy wraz z jego załącznikami.
Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyﬁkacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących
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do wypełnienia treści oferty albo oświadczeń.
Do Formularza ofertowego należy załączyć:
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.
2. Podpisane Oświadczenie o poufności stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
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. Opis funkcjonalny urządzenia – dokument własny Oferenta.
5. Opis szczegółowy w odniesieniu do określonych wymagań konstrukcyjnych i funkcjonalnych –
dokument własny Oferenta.
6. Orientacyjne wymiary gabarytowe i masę urządzenia – dokument własny Oferenta.
7. Wymagania dotyczące: mediów zasilających, instalacji elektrycznych, etc. – dokument własny
Oferenta.
8. Matrycę śledzenia wymagań SWU, z jasnym określeniem spełnienia każdego wymagania
specyﬁkacji, jakiekolwiek odstępstwa od SWU muszą być uzasadnione.
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.
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 3
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
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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.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
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.
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 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.
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m. Termin realizacji zamówienia – 60 od 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).
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.

Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
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 wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
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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.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
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.

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Czas reakcji serwisu na usterkę („S”) – 100 pkt (waga kryterium 10 %) / nie dłuższy niż 24 godzin liczonych
od momentu zgłoszenia usterki
Czas reakcji serwisu na usterkę od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach zegarowych).

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Termin realizacji zamówienia – Termin („T”) – 100 pkt (waga kryterium 20 %) / nie dłuższy niż 60 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy.
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Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-11-26 - data opublikowania

-> 2020-12-02 - termin składania ofert
-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2020-12-18 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 1. Postępowanie na zakup, dostawę,
uruchomienie i instalację nowego urządzenia licznika cząstek – 4...

-> 2021-02-18 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 1. Postępowanie na zakup, dostawę,
uruchomienie i instalację nowego urządzenia licznika cząstek – 4...

