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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/GEKON II/2017z dnia 04.09.2017r. 

w zakresie dostawy i instalacji SPEKTROFOTOMETRU. 

 

Informacje o ogłoszeniu 

1. Nazwa projektu: 

Umowa nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. o wykonanie i finansowanie 

projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie 

poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej nadrukiem barwnym”, realizowanego w ramach 

programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych finansowanego ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum 

Badan i Rozwoju. 

2. Tytuł zamówienia: 

Dostawa i instalacja SPEKTROFOTOMETRU. 

Termin składania ofert: 

Ostateczny termin składania ofert upływa  dnia  12.09.2017 r. 

3. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Nicrometal S.A. 

ul. Starotoruńska 5 

87-100 Toruń 

 

4. Numer ogłoszenia: 6/GEKON II/2017 

5. Miejsce i sposób składania ofert: 

Ofertę należy złożyć drogą pocztową, elektronicznie(mailowo) lub osobiście w zamkniętej 

kopercie, pod adresem Zamawiającego z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 

6/GEKON II/2017 z dnia 04.09.2017” lub przesłać na adres e-mail: nicrometal@grupanicro.com 

 Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej. 

 Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia. 

 Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT.  

W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Oferenta, w tym 

w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, 

nośników energii, koszty osobowe pracowników naukowych i administracyjnych, koszty 

dostawy oraz inne niewymienione. 
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 W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura 

Zamawiającego.  

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.W toku 

badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6. Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: 

t.szefs@grupanicro.com, m.panert@grupanicro.com 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Tadeusz Szefs, Maciej Panert 

Tel. (odpowiednio): 663 563 121, 691 387 568 

7. Miejsce dostawy 

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Powiat: bydgoski 

Miejscowość: Bydgoszcz 

Opis przedmiotu zamówienia 

8. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja SPEKTROFOTOMETRU zgodnie ze 

specyfikacją: 

 

1. Warunki pomiarowe: Odbicie d/8 SCI/SCE, Transmisja d/0 

2. Standardy: ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 warunek C, CIE No.15, ASTM E1164 

3. Zakres pomiarowy:  360-740nm 

4. Interwał pomiarowy:  10nm 

5. Reflaktancja:  0-200% 

6. Rozdzielczość reflaktancji:  0.01% 

7. Obserwator standardowy:  2°/10° 

8. Iluminant:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,D

LF,NBF,TL83,TL84 

9. Kolorowy wyświetlacz LCD z min. danymi: Reflaktancja i Transmitancja wartości 

graficzne, wartości chromancji, wartości różnicowe, werbalna ocena koloru, tendencja 

koloru, symulacja koloru, 

10. Wymienne pola pomiarowe w zakresie min.: 4mm - 25mm 

11. Przestrzeń kolorymetryczna:  CIE-L*a*b,L*C*h,CIE-L*u*v,XYZ,Yxy,Transmittance, 

Hunterlab, Munsell MI,CMYK, RGB,HSB   

12. Formuła różnicowa:  ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00  

ΔEab(Hunter),555color classification 

13. Indeksy kolorymetryczne:  WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, 

Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby),YI(ASTM D1925，ASTM E313-00,ASTM E313-

73),Tint(ASTM E313-00,CIE,Ganz),Metamerism index Milm, Stick color fastness, Color 

fastness, APHA, Pt-Co, Gardner   

mailto:r.worzala@grupanicro.com
mailto:m.panert@grupanicro.com
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14. Oprogramowanie spektrofotometru do komputera z systemem MS Windows 7 i nowszych. 

15. Instalacja spektrofotometru w siedzibie zleceniodawcy(Bydgoszcz,ul.Wojska Polskiego 65) 

16. Montaż i uruchomienie spektrofotometru oraz konfiguracja oprogramowania (po stronie 

Wykonawcy, zawiera się w cenie). 

17. Analiza procesu produkcji i oceny koloru. Opracowanie metodyki pomiaru produktów 

gotowych ( warunki pomiaru, tryb pomiaru, przygotowanie stanowiska, dobór urządzeń 

pomiarowych i akcesoriów ). 

18. Przeprowadzenie szkolenia dla pracownika/ów firmy Nicrometal z obsługi 

spektrofotometru i oprogramowania (podstawy kolorymetrii, podstawy kontroli jakości w 

systemach kolorymetrycznych, obsługa oprogramowania, obsługa instrumentów 

pomiarowych, warsztaty - w sumie min. 13 h). 

19. Przygotowanie dokumentacji pod system zarządzania jakością. 

20. Gwarancja co najmniej 12 m-cy. 

21. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego co najmniej 5 lat. 

22. Urządzenie musi być nowe, nieużywane. 

 

Harmonogram zamówienia 

Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia oferty. 

 

12. Termin związania ofertą  

do 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wzorach własnych Oferentów z uwzględnieniem 

warunków udziału w postepowaniu. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:  

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

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

3.  Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowe warunki 

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki 

w szczególności polegające na:  

 będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 

Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.); 

 będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim 

stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 

wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności 
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pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo  

w organach dostawcy towaru lub usługi; 

 będące podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego 

w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 

 będące podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 

1054 z późń. zm). 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Oferentem, w szczególności  

w przypadku zaistnienia okoliczności których zamawiający, działając z należytą starannością,  

nie mógł przewidzieć, a mających istotny wpływ na realizację projektu pt. „Opracowanie 

technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G 

zanieczyszczonej nadrukiem barwnym” w ramach Umowy nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 

30.08.2016 r.o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu GEKON – 

Generator Koncepcji Ekologicznych polegających w szczególności na konieczności wykonania 

dodatkowych prac, zmiany zakresu prac czy zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron 

umowy. 

 

13. Lista dokumentów uzupełniających do oferty 

 Brak wymaganych dodatkowych dokumentów 

14. Zamówienia uzupełniające:  

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

Ocena oferty 

15. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Kryterium wyboru oferty: 

Jedynym kryterium oceny jest cena.  

Sposób przyznawania punktacji: 

Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do 

najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena 

netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100. 

W sytuacji złożenia ofertw tej samej cenie Zamawiający może żądać ofert dodatkowych. 

16. Wykluczenia 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach: 
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 Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;  

 Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;  

 Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 12.09.2017 r. 

 Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku  

z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. 

17. Unieważnienie postępowania:  

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:  

 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 

 

18. Załączniki  

a. Załącznik nr 1– Specyfikacja przedmiotu zamówienia  

b. Załącznik nr 2 – Formularz oferty  

c. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NR 6/GEKON II/2017 z dnia 04.09.2017 r. 

 

Specyfikacja zamówienia 

Przeznaczenie: Aparatura do badań właściwości przetworzonej folii PET-G. 

Parametry urządzenia: 

23. Warunki pomiarowe: Odbicie d/8 SCI/SCE, Transmisja d/0 

24. Standardy: ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 warunek C, CIE No.15, ASTM E1164 

25. Zakres pomiarowy:  360-740nm 

26. Interwał pomiarowy:  10nm 

27. Reflaktancja:  0-200% 

28. Rozdzielczość reflaktancji:  0.01% 

29. Obserwator standardowy:  2°/10° 

30. Iluminant:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,D

LF,NBF,TL83,TL84 

31. Kolorowy wyświetlacz LCD z min. danymi: Reflaktancja i Transmitancja wartości 

graficzne, wartości chromancji, wartości różnicowe, werbalna ocena koloru, tendencja 

koloru, symulacja koloru, 

32. Wymienne pola pomiarowe w zakresie min.: 4mm - 25mm 

33. Przestrzeń kolorymetryczna:  CIE-L*a*b,L*C*h,CIE-L*u*v,XYZ,Yxy,Transmittance, 

Hunterlab, Munsell MI,CMYK, RGB,HSB   

34. Formuła różnicowa:  ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00  

ΔEab(Hunter),555color classification 

35. Indeksy kolorymetryczne:  WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, 

Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby),YI(ASTM D1925，ASTM E313-00,ASTM E313-

73),Tint(ASTM E313-00,CIE,Ganz),Metamerism index Milm, Stick color fastness, Color 

fastness, APHA, Pt-Co, Gardner   

36. Oprogramowanie spektrofotometru do komputera z systemem MS Windows 7 i nowszych. 

37. Instalacja spektrofotometru w siedzibie zleceniodawcy(Bydgoszcz,ul.Wojska Polskiego 65) 

38. Montaż i uruchomienie spektrofotometru oraz konfiguracja oprogramowania (po stronie 

Wykonawcy, zawiera się w cenie). 

39. Analiza procesu produkcji i oceny koloru. Opracowanie metodyki pomiaru produktów 

gotowych ( warunki pomiaru, tryb pomiaru, przygotowanie stanowiska, dobór urządzeń 

pomiarowych i akcesoriów ). 

40. Przeprowadzenie szkolenia dla pracownika/ów firmy Nicrometal z obsługi 

spektrofotometru i oprogramowania (podstawy kolorymetrii, podstawy kontroli jakości w 

systemach kolorymetrycznych, obsługa oprogramowania, obsługa instrumentów 

pomiarowych, warsztaty - w sumie min. 13 h). 

41. Przygotowanie dokumentacji pod system zarządzania jakością. 

42. Gwarancja co najmniej 12 m-cy. 

43. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego co najmniej 5 lat. 

44. Urządzenie musi być nowe, nieużywane. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego NR 6/GEKON II/2017 z dnia 04.09.2017 r. 

 

 
………………... (miejscowość, data) ………………... 

 
Oferent: 
 

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji) 

 

tel.:……………….………………………………. 

fax:…………………………….…………………. 

e-mail: ………….………………………………. 

 

………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………… 
(osoba do kontaktu po stronie Oferenta, imię nazwisko, tel.) 

 

 

 

OFERTA  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 6/GEKON II/2017 z dnia 04.09.2017 r. 

 

 

1. Zakres wykonywanych prac objętych ofertą: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia:  

Dostawa aparatury–najpóźniej do dnia ……………………………………………………………………… 
 

3. Cena: 

 

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia netto: ……………………………………., 

słownie:................................................................................................................................................................  

 

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia brutto: ……………………………………., 

słownie:................................................................................................................................................................  

4. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

5. Uwagi: 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

   

 

……………………………………………………………………. 
(pieczęći podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta) 
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OŚWIADCZENIA OFERENTA: 

Niniejszym oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………… 
: 

1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania Zamówienia; 
2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania Zamówienia; 
3. posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania Zamówienia; 
4. posiada osoby zdolne do wykonania Zamówienia; 
5. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Zamówienia; 
6. nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Nicrometal S.A. 

 
Niniejszym oświadczam, że przedłożona oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia wskazanym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/GEKON II/2017 z dnia 
04.09.2017 r. 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta) 

. 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego NR 6/GEKON II/2017 z dnia 04.09.2017 r. 
 
 
 

……………………………… 
                                                                                                                                                                          (miejscowość, data) 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH  
Z NICROMETAL S.A. 

 
 
Dotyczy:projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na 
                  bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej” na podstawie Umowy nr 
                  GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. realizowanego w ramach programu 
                  GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych dofinansowanego ze środków Narodowego 
                  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badan i 
                  Rozwoju 

 
 
 
Ja, ………………………………………………………………………….……………….. niżej podpisany, niniejszym 
oświadczam o braku powiązań kapitałowych i osobowych z firmą Nicrometal S.A., rozumianych 
jako wzajemne powiązania między Nicrometal S.A.lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Nicrometal S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Nicrometal S.A. 
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a 
mną jako Oferentem, polegających w szczególności na: 
 
 byciu jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji  

z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.); 

 byciu podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim 
stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności 
pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo  
w organach dostawcy towaru lub usługi; 

 byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego 
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 

 byciu podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 
1054 z późń. zm). 

 
 

………………………………………. 
                                                                                                                                                                   (podpis Oferenta) 

  

 


