
 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NR 10/GEKON II/2017 z dnia 13.11.2017 r. 

 

Specyfikacja zamówienia 

Przeznaczenie: Urządzenie jako element(osprzęt) linii demonstracyjnej do oczyszczania folii 

PET-G z nadruku barwnego. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemy chłodzenia wodą lodową dla 

linii demonstracyjnej służącej do usuwania nadruku barwnego z folii PET-G 

Zakres zamówienia obejmuje: 

- Prace przygotowawcze 

- Zakup i dostawę urządzeń chłodzących 

- Wykonanie orurowania systemu chłodzenia 

- Instalację urządzeń w zakładzie Zamawiającego 

- Uruchomienie systemu chłodzenia 

- Serwisowanie, konserwację i obsługę okresową urządzeń i systemu chłodzenia 

- Szkolenie personelu Zamawiającego 

 

Specyfikacja techniczna systemu chłodzenia wodą lodową: 

1. System chłodzenia dwuobiegowy i dwutemperaturowy. 

2. Jeden obieg chłodzenia wysokotemperaturowy o temperaturze 30°C, ciśnieniu 2 bary i 

mocy chłodzącej  minimum 160kW. 

3. Drugi obieg chłodzenia niskotemperaturowy o temperaturze 10°C, ciśnieniu 4 bary i 

mocy chłodzącej minimum 70kW. 

4. Obieg chłodzenia wysokotemperaturowy może pracować na wodzie lub glikolu. 

5. Obieg chłodzenia niskotemperaturowy – wodny. 

6. Chłodnia sprężarkowa chłodzona powietrzem ze skraplaczem mikrokanałowym. 

7. Chłodnia sprężarkowa chłodzona powietrzem z free coolingiem mikrokanałowym. 

8. Chłodnia sprężarkowa: konstrukcja skręcana z blachy ocynkowanej, obudowa blacha 

aluminiowo-magnezowa. 

9. Chłodnia sprężarkowa wyposażona w 2 sprężarki scroll, 2 wentylatory osiowe, czynnik 

chłodniczy R407C, płynna regulacja wydajności. 

10. Chłodnia wentylatorowa z adiabatycznym układem chłodzenia. 



 

 

 

11. Zestaw zbiornikowo pompowy ze zbiornikiem aluminiowym. 

12. Wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej. 

13. Zestawy filtrowe systemu chłodzenia. 

14. Szafa zasilająco sterująca ze sterownikiem i wyświetlaczem mikroprocesorowym 

parametrów pracy z menu w języku polskim. 

15. Układ powinien mieć możliwość pracy w różnych trybach w zależności od temperatury 

otoczenia. 

16. Wykonanie orurowania dla obiegów chłodzenia w hali o wymiarach 16 x 20 m. 

17. Wykonanie zejść do zasilania 5 urządzeń. 

 

Specyfikacja ogólna: 

18. Dostawa do siedziby zleceniodawcy. 

19. Przeprowadzenie szkolenia dla pracownika/ów Zamawiającego z obsługi i konserwacji 

systemu chłodzenia. 

20. Gwarancja co najmniej 24 m-ce. 

21. Reakcje serwisowe w ciągu 24 godzin. 

22. Minimum 4 dostępnych pracowników serwisu z odpowiednimi uprawnieniami. 

23. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego co najmniej 5 lat. 

 

Do oferty musi być załączony schemat z opisem proponowanego rozwiązania systemu 

chłodzenia z wyszczególnieniem i opisem oraz parametrami poszczególnych elementów 

systemu chłodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego NR 10/GEKON II/2017 z dnia 13.11.2017 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 10/GEKON II/2017 z dnia 13.11.2017 r. 

 

 

1. Zakres wykonywanych prac objętych ofertą: 

Parametr/Wymóg TAK/NIE 

(Uwaga! 
Należy 
wypełnić 
każde pole) 

Parametr 

(Uwaga! Należy wypełnić każde pole 

wpisując wartość parametru/wymogu) 

System chłodzenia dwuobiegowy i 
dwutemperaturowy. 

 
 

Jeden obieg chłodzenia 
wysokotemperaturowy o temperaturze 
30°C, ciśnieniu 2 bary i mocy chłodzącej  
minimum 160kW 

 

 

Drugi obieg chłodzenia 
niskotemperaturowy o temperaturze 
10°C, ciśnieniu 4 bary i mocy chłodzącej 
minimum 70kW 

 

 

Obieg chłodzenia wysokotemperaturowy 
może pracować na wodzie lub glikolu. 
 

 
 

Obieg chłodzenia niskotemperaturowy – 
wodny. 

 
 



 

 

Chłodnia sprężarkowa chłodzona 
powietrzem ze skraplaczem 
mikrokanałowym 

 
 

Chłodnia sprężarkowa chłodzona 
powietrzem z free coolingiem 
mikrokanałowym 

 
 

Chłodnia sprężarkowa: konstrukcja 
skręcana z blachy ocynkowanej, 
obudowa blacha aluminiowo-
magnezowa 

 

 

Chłodnia sprężarkowa wyposażona w 2 
sprężarki scroll, 2 wentylatory osiowe, 
czynnik chłodniczy R407C, płynna 
regulacja wydajności 

 

 

Chłodnia wentylatorowa z 
adiabatycznym układem chłodzenia 

 
 

Zestaw zbiornikowo pompowy ze 
zbiornikiem aluminiowym 

 
 

Wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej   

Zestawy filtracyjne systemu chłodzenia   

Szafa zasilająco sterująca ze 
sterownikiem i wyświetlaczem 
mikroprocesorowym parametrów pracy z 
menu w języku polskim 

 

 

Układ powinien mieć możliwość pracy w 
różnych trybach w zależności od 
temperatury otoczenia 

 
 

Wykonanie orurowania dla obiegów 
chłodzenia w hali o wymiarach 16 x 20 m 

 
 

Wykonanie zejść do zasilania 5 urządzeń   

Dostawa do siedziby zleceniodawcy   

Przeprowadzenie szkolenia dla 
pracowników Zamawiającego z obsługi i 
konserwacji systemu chłodzenia 

 
 

Gwarancja co najmniej 24 m-ce   

Reakcje serwisowe w ciągu 24 godzin   

Minimum 4 dostępnych pracowników 
serwisu z odpowiednimi uprawnieniami 

 
 

Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego co 
najmniej 5 lat 

 
 

 

 

 

INNE: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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



 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………… 

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

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

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

 

2. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia:  

Dostawa aparatury  – (w przeciągu) ………………………………………………………………………….. 
 

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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

 

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

 

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 10/GEKON II/2017 z 
dnia 09.11.2017 r. 
 
 
 
 
 

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

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego NR 10/GEKON II/2017 z dnia 13.11.2017 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) 

  

 

 



 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/GEKON II/2017 z dnia 13.11.2017r. 

w zakresie dostawy systemy chłodzenia wodą lodową dla linii demonstracyjnej do oczyszczania folii 

PET-G z nadruku barwnego. 

 

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 systemu chłodzenia wodą dla linii demonstracyjnej do oczyszczania folii PET-G z 

nadruku barwnego. 

Termin składania ofert: 

Ostateczny termin składania ofert upływa  dnia  20.11.2017 r.  

3. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Nicrometal S.A. 

ul. Starotoruńska 5 

87-100 Toruń 

 

4. Numer ogłoszenia: 10/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 

10/GEKON II/2017  z dnia 13.11.2017” lub przesłać na adres e-mail: 

nicrometal@grupanicro.com, r.worzala@grupanicro.com, m.hryckiewicz@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. 

mailto:nicrometal@grupanicro.com
mailto:r.worzala@grupanicro.com
mailto:m.hryckiewicz@grupanicro.com


 

 

 

 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: 

r.worzala@grupanicro.com, m.panert@grupanicro.com 

  

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Roman Worzała, Michał Hryckiewicz,  

Tel. (odpowiednio): 667 662 190, 500 053 858 

 

7. Miejsce dostawy 

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Powiat: bydgoski 

Miejscowość: Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

8. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemy chłodzenia wodą lodową 

dla linii demonstracyjnej służącej do usuwania nadruku barwnego z folii PET-G 

Zakres zamówienia obejmuje: 

- Prace przygotowawcze 

- Zakup i dostawę urządzeń chłodzących 

- Wykonanie orurowania systemu chłodzenia 

- Instalację urządzeń w zakładzie Zamawiającego 

- Uruchomienie systemu chłodzenia 

- Serwisowanie, konserwację i obsługę okresową urządzeń i systemu chłodzenia 

- Szkolenie personelu Zamawiającego 

 

 

Specyfikacja techniczna systemy chłodzenia wodą lodową: 

18. System chłodzenia dwuobiegowy i dwutemperaturowy. 
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19. Jeden obieg chłodzenia wysokotemperaturowy o 

temperaturze 30°C, ciśnieniu 2 bary i mocy chłodzącej  minimum 160kW. 

20. Drugi obieg chłodzenia niskotemperaturowy o temperaturze 10°C, ciśnieniu 4 bary i 

mocy chłodzącej minimum 70kW. 

21. Obieg chłodzenia wysokotemperaturowy może pracować na wodzie lub glikolu. 

22. Obieg chłodzenia niskotemperaturowy – wodny. 

23. Chłodnia sprężarkowa chłodzona powietrzem ze skraplaczem mikrokanałowym. 

24. Chłodnia sprężarkowa chłodzona powietrzem z free coolingiem mikrokanałowym. 

25. Chłodnia sprężarkowa: konstrukcja skręcana z blachy ocynkowanej, obudowa blacha 

aluminiowo-magnezowa. 

26. Chłodnia sprężarkowa wyposażona w 2 sprężarki scroll, 2 wentylatory osiowe, 

czynnik chłodniczy R407C, płynna regulacja wydajności. 

27. Chłodnia wentylatorowa z adiabatycznym układem chłodzenia. 

28. Zestaw zbiornikowo pompowy ze zbiornikiem aluminiowym. 

29. Wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej. 

30. Zestawy filtrowe systemu chłodzenia. 

31. Szafa zasilająco sterująca ze sterownikiem i wyświetlaczem mikroprocesorowym 

parametrów pracy z menu w języku polskim. 

32. Układ powinien mieć możliwość pracy w różnych trybach w zależności od 

temperatury otoczenia. 

33. Wykonanie orurowania dla obiegów chłodzenia w hali o wymiarach 16 x 20 m. 

17. Wykonanie zejść do zasilania 5 urządzeń. 

 

Specyfikacja ogólna: 

18. Dostawa do siedziby zleceniodawcy. 

19. Przeprowadzenie szkolenia dla pracownika/ów Zamawiającego z obsługi i  

           konserwacji systemu chłodzenia. 

20. Gwarancja co najmniej 24 m-ce. 

21. Reakcje serwisowe w ciągu 24 godzin. 

22. Minimum 4 dostępnych pracowników serwisu z odpowiednimi uprawnieniami. 

23. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego co najmniej 5 lat. 

 

UWAGA: Do oferty musi być załączony schemat z opisem proponowanego rozwiązania 

systemu chłodzenia z wyszczególnieniem i opisem oraz parametrami poszczególnych 



 

 

elementów systemu chłodzenia. 

 

Harmonogram zamówienia 

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

 

9. 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. 

4.  Zamawiający uzna warunek określony w punkcie 3 za spełniony, jeżeli Oferent dostarczy 

referencje należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert co najmniej trzech systemów  chłodzenia z orurowaniem o wartości co najmniej 

500 000,00zł brutto każdy. 

5. Posiada potencjał techniczny i pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. W ramach wykazania udziału w postępowaniu Oferent załączy do swojej oferty wymagana 

prawem zaświadczenia, dokumenty i oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, w tym również oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z 

Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania. 

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 

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. 

 

10. Lista dokumentów uzupełniających do oferty  

 Brak wymaganych dodatkowych dokumentów 

  

11. Zamówienia uzupełniające:  

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

 

 

 

Ocena oferty 

12. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Przy wyborze oferty za najkorzystniejszą zostanie uznana ta ofert, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.   

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę = C + T 

 

Kryterium wyboru oferty: 

A. Cena – wskaźnik C - 80% 



 

 

C = 
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑜ś𝑟ó𝑑 𝑛𝑖𝑒𝑜𝑑𝑟𝑧𝑢𝑐𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 x 80% 

 

B. Termin dostawy – wskaźnik T - 20%.  

W tym kryterium zamawiający będzie przyznawał punkty za skrócenie terminu wykonania 

zamówienia od dnia złożenia zamówienia, w następujący sposób: 

- za wykonanie zamówienia w terminie do 31 dni – 0 pkt, tj. 0% 

- za wykonanie zamówienia w terminie do 21 dni – 5 pkt, tj. 10% 

- za wykonanie zamówienia w terminie do 14 dni – 10pkt, tj. 20% 

 

Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko te oferty Oferentów, które spełniają postawione 

przez niego wymagania określone w punktach 8 i 9 niniejszego zapytania. 

 

13. Wykluczenia 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach: 

 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. 20.11.2017 r. 

 Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku  

z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. 

 

14. 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. 

 

15. 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 

 

 


