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ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR OPUS-01/01/2018 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU 

1) Numer postępowania: OPUS-01/01/2018 

2) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: zakup i sukcesywna dostawa odczynników 

chemicznych. 

3) Źródło finansowania: Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie zamierza sfinansować w 

ramach projektu badawczego pn. „Synteza, badanie właściwości oraz zastosowanie nowych 

pochodnych fullerenów w perowskitowych ogniwach słonecznych”. Na realizację ww. projektu została 

zawarta Umowa nr UMO-2016/23/B/ST5/02861 o realizację i finansowanie projektu badawczego w 

ramach konkursu OPUS 12 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 

4) Zamawiający: Fundacja Saule Research Institute z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 54-066) przy 

ul. Stabłowickiej 147, NIP: 8943086798, REGON: 365649692, www.sauleresearch.com, e-mail: 

przetargi@sauleresearch.com 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników 

chemicznych przez okres 18 miesięcy od podpisania umowy. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jedną lub kilka części zamówienia 

określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. 

3) Miejsce realizacji zamówienia: ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław. 

4) Termin realizacji zamówienia: w okresie 18 miesięcy od momentu podpisania umowy. 

5) Dostawa wybranych odczynników chemicznych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie 

zamówienia Zamawiającego określającego rodzaj i ilość zamawianych produktów. 

6) Wykonawca dostarczać będzie wskazane odczynniki chemiczne przez cały okres realizacji zamówienia 

w terminie i po cenach jednostkowych netto wskazanych w złożonej ofercie. Koszty dostawy 

odczynników chemicznych do miejsca realizacji zamówienia wskazanego przez Zamawiającego 

obciążają Wykonawcę. 

7) Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu odczynniki chemiczne określone w załączniku nr 3 do 

niniejszego zapytania. 

8) Ze względu na specyfikę prowadzonych badań, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany 

szacowanych ilości (liczby opakowań) odczynników do zamówienia określonych w załączniku nr 3 do 

niniejszego zapytania. Przy zmianie szacunkowych ilości, przedstawione w ofercie ceny jednostkowe 

netto uznaje się za obowiązujące. Ww. zmiany są dopuszczalne pod warunkiem, że całkowite 

wynagrodzenie netto wykonawcy za realizację zamówienia, określone w ofercie nie ulegnie 

zwiększeniu. 

9) Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte przez Zamawiającego numery 

katalogowe oraz nazwy producentów oznaczają klasę odczynników chemicznych spełniających 

wymagania Zamawiającego.  
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10) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez oferty równoważne należy rozumieć 

odczynniki chemiczne o właściwościach nie gorszych niż podane w Zapytaniu Ofertowym. Wykonawca 

w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty 

(specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne 

dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot 

zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych.  Wszelkie ryzyko związane z 

udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, 

iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać 

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi 

do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

4. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1) Kryteria oceny ofert 

Kryterium WAGA (%) 

1. Cena - 90% (max 90 pkt) 

2. Czas dostawy - 10% (max 10 pkt) 

 

2) Sposób oceny ofert 

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:  

1. Kryterium - Cena 

P = Cn/Cob x [90] 

 

gdzie: 

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę 

Cn – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu 

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

2. Kryterium - Czas dostawy 

Czas dostawy do 7 dni roboczych – 10 pkt  

Czas dostawy od 8 do 14 dni roboczych – 5 pkt  

Czas dostawy powyżej 14 dni roboczych – 0 pkt 

 

3) Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów (1+2) będzie 

stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, 

która otrzyma największą liczbę punktów. 

4) Cena powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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5. INFORMACJE O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem 

wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania drogą elektroniczną 

na adres: przetargi@sauleresearch.com lub w siedzibie Zamawiającego (ul. Stabłowicka 147, 54-066 

Wrocław) w terminie do 08 lutego 2018 roku. 

2) W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać numer postępowania tj. OPUS-

01/01/2018. 

3) Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 60 dni od momentu upływu terminu składania ofert.  

4) Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami 

reprezentacji danego Wykonawcy. 

5) Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca. 

6) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów: 

1. Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania; 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania; 

3. Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

4. Kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dla 

osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej 

załączonych. 

7) Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego 

oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.sauleresearch.com/tenders. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi poprzez swoją stronę internetową 

www.sauleresearch.com. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny 

termin składania ofert.   

 

6. INNE POSTANOWIENIA 

1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największa liczbę 

punktów) zostanie zawarta umowa. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po 

wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie przebiegała według jej postanowień. W umowie przy 

jej zawieraniu zostanie podana cena wykonania zamówienia zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę 

w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny 

wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie zrealizowane dostawy.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych (przed sporządzeniem protokołu 

z postępowania) z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria oceny najkorzystniejszą 

ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, 

gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego. W wyniku negocjacji nie 

może dojść do pogorszenia warunków (tj. wzrostu ceny) lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia. 

3) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te 

podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizacje niniejszego 

zamówienia. Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna. 
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4) Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia 

Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia 

bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego 

zakończenia postępowania. 

6) Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.  

7) Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 

odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8) Zamawiający poprawi w treści oferty: 

1. oczywiste omyłki pisarskie; 

2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

7. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

1) W trakcie trwania niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i 

zawiadomienia należy kierować drogą elektroniczną, chyba że Zamawiający w danym konkretnym 

przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.  

2) Zamawiający wskazuje następującą osobę i adres e-mail do komunikacji: Kasjan Misztal, e-mail: 

kasjan.misztal@sauleresearch.com 

3) Dane do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie. 

 

8. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z 

postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. 

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: 

1) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

             

9. ZAŁĄCZNIKI: 

- Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego; 

- Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

- Załącznik nr 3 - zestawienie odczynników chemicznych. 
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