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Rzeszów, dnia 02.09.2021 

Zapytanie ofertowe 

numer: 5/POIR /2021 

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem związanego z realizacją projektu pt. Enkapsulacja jako 

innowacyjna metoda dostarczania lipofilowych substancji czynnych w suplementach diety”, CHDE 

Polska Spółka Akcyjna zaprasza do składania ofert na dostawę reaktora do modyfikacji 

polisacharydów.   

Realizacja usługi zostanie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-

2020, Działanie 1.1.1. – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa”. 

 

I. Zamawiający 

CHDE Polska S.A. 

ul. Biesiadna 7 

35-034 Rzeszów 

KRS: 0000641273 

REGON: 180291650 

NIP: 813-35-32-43 

 

II. Numer umowy o dofinansowanie 

POIR.01.01.01-00-1013/19, zawartej w dniu: 08.10.2020 

 

III. Słowniczek 

Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o: 

1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć CHDE Polska S.A., 

2. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną bądź prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia i złożyła ofertę. 

3. Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

 

IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

 

V.  Postanowienia ogólne 

1. Do niniejszego Zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).  



 

 

2 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
 

 

 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, do 

którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2019), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

3.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany 

Zapytania ofertowego, oraz wycofania Zapytania ofertowego i unieważnienia postępowania w 

każdym czasie bez podania przyczyny.  

6. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, 

a wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

VI. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa reaktora do modyfikacji polisacharydów. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1. 

 

VII. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: do 28 dni od złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego.  

 

Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia oraz podpisania protokołu zdawczo odbiorczego: 

 

Andrzej Baliś 

CHDE Polska SA 

Jagiellońskie Centrum Innowacji 

ul. Bobrzyńskiego 14 

30 – 348 Kraków 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy złożyć: 

 

1. Drogą elektroniczną pod adres: justyna.niemczyk@chde.pl, w tytule wiadomości wpisując: 

Zapytanie ofertowe nr 5/POIR /2021 

 

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - 
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skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany 

do kontaktów w sprawie procedury zamówienia.  

 

2. Pocztą bądź kurierem w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/2021 

Dokumenty należy przesłać pod adres: 

      

      CHDE Polska Spółka Akcyjna 

Ul. Miodowa 24/2 

35-328 Rzeszów 

 

W przypadku złożenia oferty w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w nieprzeźroczystej 

kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające 

zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu 

otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub 

adnotacja odręczna). 

 

3. Przez Bazę kurencyjnosći w zakładce „Oferty”. 

 

4. Oferty należy przesłać do dnia 02.09.2021 roku do godziny: 23:59 Wykonawca może złożyć 

tylko jedną ofertę.  

 

5. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

Wykonawcę.  

 

6. Zapytania odnośnie prowadzonego postępowania dotyczące przedmiotu zamówienia należy 

kierować mailowo na adres : justyna.niemczyk@chde.pl. Nie udziela się żadnych ustnych i 

telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego 

zapytania.  

7. Wszystkie zapytania łącznie z wyjaśnieniami zostaną opublikowane na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wraz z pełną treścią zapytania 

ofertowego. Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą 

warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach. 

 

8.  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu 

na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty 

winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY  

 

mailto:justyna.niemczyk@chde.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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IX. Zawiadomienie o wyborze: 

1. Wykonawca o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Wyniki 

postępowania, zgodnie z zasadą konkurencyjności, zostaną upublicznione na stronie Baza 

Konkurencyjności.  

2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia Umowy przez Wykonawcę, który złożył 

najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z 

kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania 

ponownego postępowania ofertowego.  

3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia 

umowy, a wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez 

Zamawiającego. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej  na adres:  

• justyna.niemczyk@chde.pl lub  

• drogą elektroniczną korzystając z Bazy Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w zakładce „Pytania”. 

 

2. Na etapie postępowania osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Justyna Niemczyk, tel. 690 387 508  

 

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią niniejszego zapytania ofertowego, sposobem przygotowania 

i złożenia ofert, kierując swoje pytania do Zamawiającego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na 

wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. Zapytanie powinno wpłynąć do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu na składanie ofert.  

Na zapytania, które wpłynęły po tym terminie Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić 

odpowiedzi. Treść zapytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego 

przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 

treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności Funduszy 

Europejskich. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: opis dokonanych zmian. 

mailto:justyna.niemczyk@chde.pl
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Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 

ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

 

5. Po zakończeniu postępowania kontakty pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym będą się 

odbywały poza Bazą Konkurencyjności, drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 120 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub 

na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Ofertę stanową:   

1.1 Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 

1.2 Formularz oferty - Załącznik nr 2, 

1.3 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - Załącznik nr 3, 

1.4 Krajowy Rejestr Sądowy, w którym wskazana będzie osoba upoważniona do reprezentacji, 

bądź wystawione upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy zatwierdzone przez osobę 

wskazaną w Rejestrze, bądź uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu danej osoby do 

Zarządu w sytuacji, gdy zmiana nie została jeszcze opublikowana w Rejestrze, lub inny 

dokument potwierdzający uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej - 

wystawionego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

1.5 Dokument zawierający szczegółową specyfikację oferowanego produktu spełniającego 

wymagania co do parametrów ujętych w Załączniku nr 1. Dokument musi zawierać opis 

oferowanego produktu najlepiej w postaci karty charakterystyki produktu lub oświadczenia 

własnego zapewniającego o żądanych parametrach. 

1.6 Oświadczenie o spełnianiu wymaganych parametrów – załącznik nr 4 

 

2. Cena oferty ma obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których 

Wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się 

będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. 

3. Do oferty należy dołączyć wszelkie dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym przedstawione 

w XII. 1.1-1.6 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  IX pkt 1.5,  składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
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odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie 

wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.5 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem – wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert.  

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

7. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5 i 6 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.  

9. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty.  

10. Wszelkie zmiany odnoszące się do terminu składania ofert będą publikowane na stronie Bazy 

konkurencyjności.   

11. Dokumentacja ofertowa nie zawierająca wypełnionego załącznika nr 1 (Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia) oraz  załącznika nr 2 (Formularza ofertowego) do Zapytania ofertowego 

zostanie odrzucona. 

12. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie (zostaną odrzucone).  

13. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niezłożenie wyjaśnień w 

nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie może być podstawą do 

odrzucenia oferty.   

14. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający dopuszcza uzupełnienie brakujących załączników 

do oferty. Brak wymaganych załączników, bądź też nieuzupełnienie ich w nakreślonym terminie, 

bądź uzupełnienie w sposób wadliwy, może być podstawą odrzucenia oferty.  

15. Zamawiający w trakcie oceny ofert dopuszcza możliwość poprawy błędów w ofercie, tj. 

oczywistych omyłek pisarskich.     
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16. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

17. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania 

ofertowego. 

18. W przypadku odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia wobec Zamawiającego. 

19. Oferta powinna zawierać cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto, do dwóch miejsc po 

przecinku.  

W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy 

te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego 

w dniu składania ofert.   
20. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie - PLN. 

21. Cena podana w Formularzu oferty powinna być ceną końcową uwzględniającą dostarczenie 

produktu do Zamawiającego. 

 

XIII. Tryb rozpatrzenia ofert 

Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje o 

wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez ogłoszenie wyników w portalu Baza Konkurencyjności. 

 

XIV. Kryterium oceny ofert i ich waga 

 

 

 

 

 

 

XV. Opis sposobu przyznania punktacji 

1. Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami:  

- Cena – 70%,  
- Czas dostawy – 20% 
- Czas rozpatrzenia reklamacji – 10%  

 

2. Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem: 

𝑳 = 𝑪 + 𝑫+R 

gdzie: 

L - ocena punktowa oferty 

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

𝐷 - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas dostawy” 

R -  liczba punktów uzyskanych w kryterium „ Czas rozpatrywania reklamacji” 

 

Lp. Kryterium Waga 

1 Cena 70% 

2. Czas dostawy 20% 

3.  Czas rozpatrzenia reklamacji 10% 

 Razem: 100% 
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3. Kryterium ceny: 

Poprzez kryterium (C) zostaną przyznane punkty na podstawie zadeklarowanych wartości przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty, wedle poniższego wzoru: 

 

 

 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium 

CN – najniższa cena zofertowana w postępowaniu 

CB – cena rozpatrywanej oferty 

 

4. Kryterium czasu dostawy: 

Poprzez kryterium (D) zostaną przyznane punkty na podstawie zadeklarowanych wartości przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty, wedle poniższego wzoru: 

 

 

 

gdzie: 

D – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium 

DN – Najkrótszy oferowany czas dostawy 

DB – Oferowany czas dostawy 

 

5. Kryterium czasu rozpatrzenia reklamacji 

Poprzez kryterium (R) zostaną przyznane punkty na podstawie zadeklarowanych wartości przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty, wedle poniższego wzoru: 

 

 

 

 

gdzie: 

R – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium 

RN – Najkrótszy oferowany czas reklamacji 

RB – Oferowany czas dostawy 

 

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 

100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności 

 

C = 

Cn  

x  70 CB 

 

D = 

D N  

x  20 D B 

 

R = 

R N  

x  10 R B 



 

 

9 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
 

 

 

 

XVI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

 

1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia;  

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie 

zamówienia; 

XVII. Wykluczenia z postępowania 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, 

nie będzie udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadanie 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. 

 

XVIII.       Odrzucenie oferty 

Z postępowania odrzucona zostanie oferta, jeżeli:  

a) zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków przedstawionych w 

załączniku nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 

b) Wykonawca podlega warunkom wykluczenia sprecyzowanym w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, 

c) nie zawiera załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym,  

d) parametry zaoferowanych usług są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,  

e) jest niewypełniona lub/i niepodpisana, 

f) została złożona po terminie, 

g) Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje, dążąc do wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd, zaś Zamawiający dysponować będzie dowodami przedłożenia nieprawdziwych 

informacji, 
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h) Wykonawca zawarł porozumienie z innym wykonawcą, które miało na celu zakłócenie 

konkurencji, zaś Zamawiający dysponować będzie dowodami zawarcia niekorzystnego dla siebie 

porozumienia, 

i) Wykonawca nie odpowie w terminie na wezwanie do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienia 

braków formalnych w ofercie, bądź złoży niekompletne objaśnienia. 

j) postępowanie obarczone jest rażącym naruszeniem zasad określonych w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym  

k) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

umowy. 

 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Wykonawcom nie przysługują środki 

odwoławcze, gdyż dane postepowanie nie odbywa się w oparciu o ustawę Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zatem zawarte w ustawie metody odwoławcze nie mają 

zastosowania. 

 

XIX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Justyna Niemczyk 

Pod adresem e-mail: justyna.niemczyk@chde.pl 

Numer telefonu: 17-229-37-89 wewnętrzny 200 / 690-387-508 

 

XX. Warunki płatności 

Zamawiający określa termin płatności na minimum 30 dni licząc od momentu  prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

XXI. Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z podmiotem wybranym w 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w następującym zakresie: 

a. rozwiązania Umowy, bez jakiegokolwiek regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy 

jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązania umowa o dofinansowanie przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR); 

b. zwiększenia wynagrodzenia określonego w Umowie, w wyniku zmiany przepisów prawa Unii 

Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w 

szczególności zmiany stawek podatku VAT); 

 

Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczana także z 

następujących powodów: 

a. okoliczności siły wyższej, 

b. wystąpienia wszelkich innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, 

a mających wpływ na realizację Umowy, za które to zdarzenia nie ponosi winy żadna ze stron, 
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c. oczywistych omyłek pisarskich rachunkowych w treści Umowy, 

d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy, 

e. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów 

realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie 

zobowiązany. 

 

2. Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy w formie zamówienia, które powinno być 

podpisane przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.  

 

XXII.     Zmiana treści zapytania ofertowego 

Treść zapytania ofertowego może zostać zmieniona przez Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W przypadku zmiany Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Informacja 

o zmianie treści zapytania zostanie przedłożona poprzez: 

a) publikację na stronie internetowej Zamawiającego, 

b) publikację w Bazie Konkurencyjności 

c) zawiadomienie pocztą elektroniczną podmiotów, do których rozesłano zapytanie ofertowe oraz 

podmioty, które złożyły już ofertę. 

 

XXIII.    Pozostałe informacje i warunki końcowe 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert 

przez jednego Wykonawcy  wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 

2. W trakcie oceny przedłożonych ofert Zamawiający może zgłosić się do Wykonawców o 

dodatkowe wyjaśnienia bądź uzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie. Brak 

odpowiedzi ze strony Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

3. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wyniku 

postępowania poprzez umieszczenie informacji w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie 

internetowej: www.chde.pl. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o 

udzielenie zamówienia  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili 

bez podania przyczyny. 

5. Jeśli cena otrzymana na produkt przekroczy zaplanowany przez Zamawiającego budżet, to 

wszystkie oferty zostaną odrzucone i zostanie ponownie ogłoszone postępowanie na te 

produkty. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od podpisania umowy 

lub wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert.  

7. Koszty związane z udziałem w postepowaniu ponoszą Wykonawcy. 
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8. Zamawiający nie odsyła ofert złożonych w formie papierowej.  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10.  Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. O terminie i godzinie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co 

najmniej 2 dni przed planowaną dostawą. 

11. Termin dostawy stanowi istotny element umowy. W razie jego niedotrzymania przez 

Wykonawcę Zamawiający ma prawo skorzystania z wykonania zastępczego na warunkach 

określonych w umowie. 

12. Wartość opakowania, przewozu i rozładunku wliczona jest w wartość przedmiotu zamówienia. 

13.  W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu oraz uruchomienia 

urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie  

14. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu dotyczącego 

obsługi zaoferowanego sprzętu. Szkolenie z uwagi na pandemię dopuszczalne jest w trybie 

zdalnym. 

15. Koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu obciążają Wykonawcę. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

przedmiotu zamówienia. 

17. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu 

zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz uszkodzenie opakowań 

i towarów w trakcie transportu. 

18. Odbiór dokonany zostanie na podstawie protokołu odbioru. 

19. Towar dostarczony Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia będzie 

fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej, posiadający wymagane prawem certyfikaty i atesty. 

 

XXIV. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Umowie o 

dofinansowanie projektu oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących na dzień opublikowania zamówienia. Zapytanie ofertowe 

opublikowano w Bazie Konkurencyjności, oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.chde.pl).                                      

                                                                     

Załączniki do Zapytania ofertowego: 

- załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia 

- załącznik nr 2: Formularz oferty 

- załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

- załacznik nr 4: Oświadczenie o spełnianiu wymaganych parametrów 


