
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.11.2017 

ZESTAW DO MIARECZKOWANIA 

 

Zamawiający PESTILA II Sp. z o.o. Sp. k. 

Studzianki 24A 

97-320 Wolbórz 

Tel/fax 44/ 616 43 75 

e-mail: slawomir.tomaszewski@pestila.pl 

katarzyna.piech@pestila.pl 

NIP 7712527090, REGON 592153021 

Sposób udzielenia 

zamówienia 

Zapytanie ofertowe sporządzone w oparciu o “Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020” 

Tytuł projektu Rozwój laboratorium dla rozwoju innowacyjnych produktów 

Numer naboru RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest 

ZESTAW DO MIARECZKOWANIA 

Parametry techniczne: 

Wymagane są: pełna identyfikowalnośd (audit trail) oraz zgodnośd (FDA 21 CFR 

częśd 11, GLP, GMP), możliwośd podłączenia dodatkowych urządzeo dozujących, 

mieszadeł oraz interfejsów pomiarowych, w celu stworzenia indywidualnych 

konfiguracji, rozbudowane opcje automatyzacji, w celu zwiększenia wydajności 

oraz poszerzenia możliwości przygotowania próbek. Zestaw będą tworzyd: titrator 

z mieszadłem magnetycznym (1 szt.), moduł dozujący (3 sz.), kombinowana 

elektroda szklana przeznaczona do pomiarów pH i miareczkowao 

alkacymetrycznych w środowisku wodnym (2 szt.), wężyk połączeniowy z gwintem 

(4 szt.), cyfrowa kombinowana elektroda szklana  (1 szt.) butelka z gwintem o 

pojemności 1 l wykonana ze szkła oraozowego (6 szt.), inteligentna biureta 

dozująca z cylindrem szklanym o pojemności 2 ml (1 szt.), inteligentna biureta 

dozująca z cylindrem szklanym o pojemności 5 ml (1 szt.), inteligentna biureta 

dozująca z cylindrem szklanym o pojemności 10 ml (1 szt.), inteligentna biureta 

dozująca z cylindrem szklanym o pojemności 20 ml (1 szt.), kombinowana 

elektroda szklana przeznaczona do miareczkowao alkacymetrycznych w 

środowisku niewodnym (2 szt.), kombinowana elektroda srebrowa (1 szt.), 

kombinowana elektroda platynowa (1 szt.), czujnik temperatury (1 szt.), kabl 

połączeniowy do czujnika temperatury (1 szt.), zestaw komputerowy do obsługi 

zestawu analitycznego (1 szt.), kabel sieciowy (1 szt.). 
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Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. 

Urządzenie musi byd nowe. 

Kod i nazwa CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 

Warunki dostawy Wymaga się aby oferta cenowa zawierała koszt dostarczenia urządzenia do 

siedziby Zamawiającego w Studziankach 24A 

Harmonogram 

realizacji 

zamówienia 

Zamówienie musi byd zrealizowane do 30.06.2018 roku. 

Termin realizacji może zostad zmieniony, jeśli wystąpiły okoliczności, których 

Zamawiający lub Dostawca nie mogli przewidzied na etapie upubliczniania 

ogłoszenia, składania ofert, wyboru dostawcy lub zawierania umowy na dostawę. 

Zmiana może nastąpid jeśli wyrażają na nią zgodę obydwie strony zawartej 

umowy na dostawę. 

Warunki zmiany 

umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z 

Dostawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania, jeżeli spełniony 

zostanie któryś z poniższych warunków: 

1. Zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzied. 

2. Zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 

Zmiany mogą dotyczyd w szczególności: 

- obniżenia ceny na skutek negocjacji z wybranym oferentem; 

- zmiany terminów realizacji zamówienia  z powodu opóźnienia innych 

dostawców, jeżeli wykonanie przez nich zamówieo jest warunkiem koniecznym 

dla realizacji niniejszego zamówienia; 

- zmiany terminów płatności; 

- zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn, których Zamawiający nie 

mógł przewidzied. 

Warunki udziału w 

postępowaniu 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub 

kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązao 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 małżeoskim, w stosunku 

pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa drugiego 

stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zwracamy się z prośbą o dołączenie sporządzonej przez Paostwa oferty 

OŚWIADCZENIA o braku powiązao zgodnie z wyżej przytoczoną definicją. 



 

 

Formularz OŚWIADCZENIA został dołączony do niniejszego zapytania (załącznik 

numer 3). Dopuszcza się zawarcie treści oświadczenia w sporządzonej ofercie. 

Opis sposobu 

obliczania ceny 

Cena obejmuje wartośd wyrażoną  w złotych, którą Zamawiający jest zobowiązany 

zapłacid Dostawcy. Należy podad cenę netto oraz brutto. Dopuszcza się podanie 

ceny w walucie innej niż złoty. W takim przypadku cena w złotych zostanie 

obliczona poprzez przemnożenie podanej kwoty waluty przez średni kurs NBP z 

dnia zamknięcia postępowania. 

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych lub wariantowych. 

Kryteria wyboru 

oferty 

Warunkiem rozpatrzenia dostarczonej oferty jest bezwzględna zgodnośd 

parametrów technicznych  z wymaganiami technicznymi. 

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do sporządzonej przez Paostwa oferty 

OŚWIADCZENIA o zgodności oferowanego urządzenia ze wskazanymi w 

niniejszym zapytaniu parametrami i wymaganiami technicznymi (załącznik numer 

2). 

Formularz OŚWIADCZENIA został dołączony do niniejszego zapytania. Dopuszcza 

się również zawarcie treści oświadczenia w sporządzonej ofercie. 

Po spełnieniu w/w, jako  kryterium wyboru ustala się: 

Cena = 100%. 

Formuła obliczania punktów 

Cena najniższa/Cena analizowanej oferty x 100 = Liczba punktów 

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która zdobyła najwyższą liczbę punktów. 

Sposób 

sporządzenia i 

dostarczenia ofert 

Oferty należy przygotowad w języku polskim lub w języku angielskim, na 

dołączonym do niniejszego zapytania FORMULARZU OFERTOWYM (załącznik 

numer 1), określając poza ceną, termin realizacji zamówienia, ważnośd oferty 

(wymagane minimum 30 dni), warunki gwarancji  oraz pozostałe istotne z punktu 

widzenia przedmiotu zamówienia. 

Dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu, w formie własnego 

dokumentu, z zastrzeżeniem absolutnej zgodności zakresu informacji zawartych w 

sporządzonej ofercie z informacjami wskazanymi na formularzu ofertowym. 

Oferty w formie pisemnej należy składad 

* listownie na adres: PESTILA II Sp. z o.o. Sp. k. 

Studzianki 24A 

97-320 Wolbórz 

lub 

* e-mail: slawomir.tomaszewski@pestila.pl 

Lub katarzyna.piech@pestila.pl 

lub 

* osobiście na adres Zamawiającego. 

Termin składania 

ofert 

02.01.2018 – godzina 16.00 
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Data otwarcia 

ofert i wyboru 

dostawcy 

04.01.2018 

Dostawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty niezwłocznie po 

dokonaniu wyboru. Ponadto informacja zostanie zamieszczona za stronie 

wnioskodawcy. 

Termin złożenia zamówienia lub podpisania umowy zostanie ustalony z 

oferentem po ogłoszeniu wyników postępowania. 

Wszelkie pytania prosimy kierowad na adres: katarzyna.piech@pestila.pl. 

Osoba do kontaktów w sprawach zapytania jest 

Pani Katarzyna Piech tel. 44 616 43 75. 

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

…………………………………………………..…… 

Miejscowośd i data  

……………………………………………..……… 

………………………………………..…………… 

…………………………………………………….. 

Nazwa i adres oferenta 

 

PESTILA II Sp. z o.o. Sp. k. 

Studzianki 24A 

97-320 Wolbórz 

   

 

OFERTA 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 

ZESTAW DO MIARECZKOWANIA 

przedstawiamy ofertę: 

 

1. Cena netto  

2. Cena brutto  

3.  Ważnośd oferty  

4. Termin realizacji  

5.  Okres i warunki gwarancji  



 

 

6. Inne istotne informacje  

 

Oświadczamy, że podana cena nie ulegnie zmianie w czasie realizacji zamówienia i zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie oferty 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Podpis i pieczęd oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

…………………………………………………..…… 

Miejscowośd i data  

……………………………………………..……… 

………………………………………..…………… 

…………………………………………………….. 

Nazwa i adres oferenta 

 

PESTILA II Sp. z o.o. Sp. k. 

Studzianki 24A 

97-320 Wolbórz 

 

 

Oświadczamy o zgodności oferowanego zestawu do miareczkowania ze wskazanymi w niniejszym 

zapytaniu parametrami i wymaganiami technicznymi. 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Podpis i pieczęd oferenta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE 

…………………………………………………..…… 

Miejscowośd i data  

……………………………………………..……… 

………………………………………..…………… 

…………………………………………………….. 

Nazwa i adres oferenta 

PESTILA II Sp. z o.o. Sp. k. 

Studzianki 24A 

97-320 Wolbórz 

 

Oświadczamy o braku powiązao osobowych i/lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym o 

Oferentem. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao 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 małżeoskim, w stosunku 

pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 



 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Podpis i pieczęd oferenta 


