
 
 

Zapytanie ofertowe z dnia 2017-11-02 
 
 
1. Dane Zamawiaj ącego: 

Nazwa Zamawiaj ącego  Zakład Farmaceutyczny Amara Sp. z o.o.  

Adres siedziby  Ul. Stacyjna 5 30 -851 Kraków  

NIP 6792681839 

Osoba do kontaktu  Paweł Staniewski  

Nr telefonu  126574040 

Adres e -mail  pawel.staniewski@amara.pl  

 
2. Dane dotycz ące zamówienia:  

Rodzaj zamówienia  
Dostawa urządzenia laboratoryjnego : Automatyczny titrator 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Zakładane parametry urządzenia (nie gorsze niż): 
Wejście pH/mV z wejściem odniesienia 
Rozpoznanie podłączonej elektrody 
Wejście Dead stop ( 2 x 4 mm gniazdo) 
Wejść temperaturowe ( 2 x 4 mm gniazdo) 
Złącze 
Miareczkowanie mV,pH, typu EP 
Miareczkowanie liniowe i dynamiczne mV,pH typu EQ 
Wersja zalecana dla mierczkowań niewodnych 
Miareczkowanie Dead stop 
Miareczkowanie pH stat 
Miareczkowanie ręczne 
Dozowanie 
Sporządzenie roztworów ( ręczne i automatyczne z podłączoną 
wagą ) 
Wzory dla różnych obliczeń 
Metody standardowe 
Liczba metod możliwa do wprowadzenia do pamięci 50 

Nr CPV wg Wspólnego 
Słownika Zamówie ń 

38500000 

Termin realizacji 
zamówienia 

od dnia 30 listopada 2017 do dnia 22 grudnia 2017 

Termin i sposób składania 
ofert 

Oferty na piśmie należy składać w terminie od dnia 2 listopada 2017 
do dnia 29 listopada 2017 na adres zamawiającego 

Termin zwi ązania ofert ą Minimum 14 dni 

 
3. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnie nia tych 

warunków: 



 
Lp.  Warunek udziału w post ępowaniu  Opis w jaki sposób Zamawiaj ący b ędzie  

dokonywał oceny spełnienia warunku 
1.  

Podmioty zarejestrowane na terenie 
Unii Europejskiej 

Weryfikacja na podstawie nr identyfikacyjnego 

stosowanego do celów VAT 

2. Oferta przesłana w j ęzyku polskim  Treść oferty  

 
4. Kryteria oceny ofert:  

Łączna ilo ść punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalon a wg wzoru: 

S=C + G + R 

Gdzie:  

S – suma uzyskanych punktów 

C- punkty w ramach kryterium: cena brutto 

G – punkty w ramach kryterium: długość okresu gwarancyjnego 

R – punkty w ramach kryterium: czas realizacji zamówienia 

Kryterium nr 1 - cena 
Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

50% C=(Cmin/Cc) x Pkt. max  
gdzie: 
C – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 
cena 

Kryterium nr 2 - długość okresu gwarancyjnego 
Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za długość okresu 
gwarancyjnego 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium długość 
okresu gwarancyjnego 

25% G=(Gg/Gmax ) x Pkt. max  
gdzie: 
G – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium długość okresu 
gwarancyjnego 
Gof – okres gwarancji oferty badanej 
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich badanych ofert 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 
długość okresu gwarancyjnego 

Kryterium nr 3 - czas realizacji zamówienia 
Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium czas 
realizacji 
zamówienia 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium czas 
realizacji zamówienia 

25% R=(Rof/Rmin ) x Pkt. max  
gdzie: 
R – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium czas realizacji 
zamówienia  
Rmin – najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród wszystkich badanych 
ofert  
Rof – czas realizacji zamówienia oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 
czas realizacji zamówienia  



 
5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 

oferty 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko 

jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę.  

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na 

formularzu stanowiącym część B do wniosku o dofinansowanie. 

Informacja 
dotycz ąca 
powi ązań 

kapitałowych  
lub osobowych  

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 
Zamawiającego, nie mog ą być udzielane podmiotom powi ązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których 
mowa powyżej, 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) posiadaniu 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.   

Informacja 
dotycz ąca zmiany 

umowy  

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia 
publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria 
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy). 

Informacja 
dotycz ąca 

finansowania 
przedmiotu 
zamówienia  

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Poddziałania 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
(data i podpis Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 



 

CZĘŚĆ B Wzór oferty 

 
1. Dane oferenta: 

Nazwa oferenta   

Adres siedziby   

NIP  

Osoba do kontaktu   

Nr telefonu   

Adres e -mail   

 
2. Dane dotycz ące zamówienia:  

Opis przedmiotu 
zamówienia/zakres oferty 

 

Kod CPV  
(np. 73200000-4, 73210000-7, 

73220000-0) 

 

Cena netto zamówienia  

Cena brutto zamówienia   

Termin realizacji 
zamówienia 

od dnia … do dnia … 

Termin zwi ązania ofert ą … dni 

 
3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu: 

….. 
 
4. Oświadczenia/zobowi ązania Wykonawcy: 

1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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) posiadaniu 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.   

 
5. Dodatkowe informacje/zał ączniki (je śli dotyczy): 



 
Dodatkowe informacje  

Nazwa załącznika  

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


