Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

l.dz. nr 240/TZ/KG/2020

Oświęcim, 20.11.2020r.

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w
zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:
Termostat laboratoryjny grzewczo-chłodzący

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa obrabiarki wieloczynnościowej do drewna wg.
specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego
zaproszenia.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
Kody CPV:
Główny kod CPV:
Kod CPV- 38000000-5 sprzęt laboratoryjny
Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

1. Strony zaangażowane w postępowanie ofertowe:
• Zamawiający: Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
2. Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie zgodnie wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020”.
Kategoria ogłoszenia: dostawa.

3. Ofertę należy składać na załączonym formularzu (załącznik „2”). Oferta winna zawierać co najmniej:
a)
pełną nazwę oferenta,
b)
adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,
c)
wszystkie niezbędne dane umożliwiające Zamawiającemu ocenę Oferty wg Kryteriów oceny
zawartych w punkcie poniżej niniejszego zaproszenia tj.:
a. cenę ryczałtową tj.:
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Oferta ma zawierać cenę łączną całego Przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie jest ryczałtowe
i obejmujące wykonanie kompletnego i bezusterkowego Przedmiotu zamówienia mającego na
celu kompleksową dostawę przedmiotu zamówienia. Ponadto cena oferty ma uwzględniać
dostawę na bazie DAP Oświęcim lub DPP Oświęcim (Incoterms 2010), rozszerzoną o koszty
rozładunku i wniesienia oraz wszystkie elementy niezbędne do rozruchu i do właściwej
eksploatacji. Cena winna również zawierać koszty wymaganych przeglądów serwisowych w
okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za prace, które są niezbędne
do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia oraz których wykonanie stało się
konieczne na skutek sytuacji możliwej do przewidzenia na etapie składania ofert.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszystkie opłaty w szczególności podatki i cła
związane z wykonaniem Przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, iż do wynagrodzenia
WYKONAWCA doliczy podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących
przepisów podatkowych VAT
b. czas udzielonej gwarancji i rękojmi liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy.
d)
e)
f)

g)

przewidywany termin zakończenia realizacji zadania liczony od daty otrzymania
Zamówienia/Umowy: nie później niż do 28.02.2021r.
termin ważności oferty – wymagany minimalny termin ważności oferty do 31.12.2020r.,
termin i warunki płatności: minimum 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru
końcowego,
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu oferenta. Podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1. Aktualny odpis KRS lub CEIDG.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych będący
Załącznikiem 3 do zapytania ofertowego.
3. Informacje techniczne o oferowanych urządzeniach i rozwiązaniach.
4. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy będący Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Harmonogram realizacji zamówienia oraz Informacja o terminie wykonania zadania:
Wymagana dostawa nie później niż do 28.02.2021r.
5.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
• Kwestie handlowe:
Kamila Ganobis, e-mail: kamila.ganobis@synthosgroup.com, tel.: +48 33 847 38 48,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

• Kwestie techniczne:
Barbara Gaweł, e-mail: barbara.gawel@synthosgroup.com tel. 33 33 847 26 30

6. Ofertę – należy złożyć w terminie do

•

2020-11-30

do godz. 15:00
w formie elektronicznej
oraz w zamkniętej kopercie.

w formie elektronicznej na adres e-mail:

kamila.ganobis@synthosgroup.com
•

w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Recepcja, bud. D-8

z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 240/TZ/KG/2020 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’
Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i
papierowej do Zamawiającego.
7. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
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 przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
−

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

−

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

−

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

−

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.

8. Odpowiedzi na pytania
Zamawiający informuje, iż wykonawcy na etapie przed składaniem ofert przysługuje prawo zadawania
pytań i uzyskiwania odpowiedzi na istotne pytania oraz prawo wnioskowania o zmiany lub dopuszczenia.
Pytania, Wnioski o zmiany lub dopuszczenia powinny zostać sformułowane w sposób jasny, czytelny i
jednoznacznie brzmiący oraz przesłane na adres email kamila.ganobis@synthosgroup.com w terminie
przynajmniej 2 dni roboczych (dzień składania ofert nie wlicza się) przed wyznaczonym terminem składania
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ofert. Odpowiedzi na ww. będą publikowane
https://www.synthosgroup.com/b2b/xeps/

na

stronie

internetowej

Zamawiającego:

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieistotnej zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym
terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
10. Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem, którego oferta zostanie zakwalifikowana jako
najkorzystniejsza.
11. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent.
12. Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami.
14. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania kryteriów oceny ofert
Kryteria oceny ofert:
a) Cena netto – 85%
b) Okres gwarancji i rękojmi liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego– 15%
Sposób obliczenia kryteriów oceny ofert:
Cena netto – obliczanie proporcjonalne,
Okres gwarancji i rękojmi liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego – minimum 24 a
maksimum 60 miesięcy, obliczanie wg poniższych kryteriów.
a) „Cena netto” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj / Co) x 85
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj - najniższa cena spośród ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany.
b) W kryterium „Okres gwarancji i rękojmi liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego”
punkty przyznawane będą wg następujących zasad:
o Okres gwarancji i rękojmi od 25 miesięcy do 35 miesięcy = 5%
o Okres gwarancji i rękojmi od 36 miesięcy do 47 miesięcy = 10%
o Okres gwarancji i rękojmi od 48 miesięcy do 60 miesięcy = 15%
Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania
Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
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Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej
kryteriach, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
W przypadku równych wyników decyduje cena tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy
z najniższą ceną netto.
15. Zmiana umowy/zamówienia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy/zamówienia w sytuacji, gdy:
I. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych
od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
II. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
III. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie przewidzianych postanowień umownych,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
IV. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000
euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na
dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty
budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
V. uzasadnione są zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
VI. wystąpią:
a) obiektywne przyczyny niezależne do zamawiającego lub wykonawcę,
b) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy,
VII. otrzyma decyzję jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji
czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
2.

Zmiana terminu wykonania Umowy/Zamówienia
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I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Zamawiający może w każdym czasie, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Wykonawcy,
przesunąć termin wykonywanie całości lub dowolnej części przedmiotu umowy/zamówienia
(dalej: „Przesuniecie terminu wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia”). Oświadczenie o
Przesunięciu terminu wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia będzie określać datę, przyczynę i
planowany czas trwania Przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość Przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu
umowy/zamówienia na łączny okres nie dłuższy niż 92 dni, kiedy to Wykonawcy nie będą z tego tytułu
przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego. W szczególności Wykonawcy nie będą
przysługiwały roszczenia o wypłatę wynagrodzenia z tytułu magazynowania lub przestoju w
wykonywaniu przedmiotu umowy, kar umownych lub odszkodowań (w tym utraconych korzyści)
związanych z tym magazynowaniem lub przestojem i odpowiednim przesunięciem terminów
wskazanych w umowie/zamówieniu.
W przypadku Przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia na łączny okres
powyżej 92 dni Strony ustalą dalsze postępowanie.
Przyczynami Przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia mogą być istotne
okoliczności, inne niż wystąpienie „siły wyższej”, a zwłaszcza związane z działalnością operacyjną
Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących.
Uprawnienie do Przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia przysługuje
wyłącznie Zamawiającemu, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do domagania się
Przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia, nawet w przypadku, gdy w jego
ocenie zachodzą ku temu przesłanki określone w pkt. 14.2.IV.
Przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia powoduje zawieszenie biegu
terminów wykonania przedmiotu umowy/zamówienia określonych w umowie/zamówieniu oraz
odpowiednie ich przedłużenie, chyba, że przesunięcie terminu wykonywania przedmiotu
umowy/zamówienia nastąpiło z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w szczególności nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia.
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy/zamówienia w zakresie terminu, w tym
wydłużenie terminu realizacji zamówienia w związku z:
a) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób
indywidualnych, w szczególności w przypadku przedłużenia procedur administracyjnych na etapie
wydawania decyzji, opinii lub uzgodnień, jeżeli przedłużenie nie wynikało z winy Wykonawcy,
b) w przypadku konieczności rezygnacji z niektórych rozwiązań wchodzących w skład przedmiotu
umowy/zamówienia,
c) w przypadku wystąpienia robót/prac dodatkowych,
d) z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

16. Waluta oferty:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w walucie PLN, EUR i USD. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona
w walucie EUR lub USD, w procesie oceny i porównania ofert jej cena zostanie przeliczona na PLN wg.
średniego kursu kupna-sprzedaży NBP z dnia terminu składania ofert.

Załączniki:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

- Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 4 – Ogólne Warunki Zamówień
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Załącznik 2
Pieczątka oferenta z nazwą: ………………………………………….
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. 240/TZ/KG/2020 pt.: „Termostat laboratoryjny grzewczochłodzący” składam(-y) ofertę jak niżej:
Wymagania Synthos S.A.

Lp.
1

Numer oferty
(wypełnić)

2

Oferta ważna
(wypełnić)

3

Cena ryczałtowa za całość
Przedmiotu zamówienia
(wypełnić)

4

Waluta
Termin i warunki płatności

6

7

(potwierdzić akceptację)

Gwarancja i rękojmia
(wypełnić)

8

9

Termin realizacji
(wypełnić)

Wypełnia oferent

(do 31.12.2020r.)

Cena – 85%

PLN/EUR/USD
wg. zapisów w Ogólnych Warunkach
Zamówień z rozszerzeniem o niżej
wymienione punkty
od daty podpisania protokołu odbioru:
od 25 miesięcy do 35 miesięcy = 5%
od 36 miesięcy do 47 miesięcy = 10%
od 48 miesięcy do 60 miesięcy = 15%
podać czas realizacji w dniach od
Zamówienia/Umowy - wymagana dostawa i
montaż nie później niż do 28.02.2021r.

Osoba uprawniona do kontaktu
Zamawiającym i składania oświadczeń
podać: Imię, Nazwisko, telefon, email.
woli w imieniu Wykonawcy do
przedmiotowego zapytania
ofertowego

1. Oferuję(-emy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i jego
załącznikach oraz udzielanych odpowiedziach na zadane pytania.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2. Akceptuję(-emy) istotne postanowienia niniejszego zapytania ofertowego w tym załącznik 4 – Ogólne
Warunki Zamówień z rozszerzeniem o następujące punkty:
1. Urządzenie dostarczone w ramach niniejszej UMOWY winno być nowe, wytworzone zgodnie i powszechnie obowiązującymi
standardami i przepisami prawa oraz będzie spełniało normy międzynarodowego systemu metrycznego i będzie zgodne ze
standardami europejskimi, a także będzie poosiadać niezbędne certyfikaty, w tym CE (Conformité Européenne).
2. Urządzenie dostarczone w ramach niniejszej UMOWY winno być w całości przetestowane przez SPRZEDAJĄCEGO i skontrolowane
przed dostawą, jak również zaopatrzone we wszystkie niezbędne certyfikaty i protokoły, zgodnie ze standardami europejskimi oraz
postanowieniami niniejszej Umowy - na koszt SPRZEDAJĄCEGO.
3. ROZLICZENIE, FORMA PŁATNOŚCI:
a. Zapłata za dostarczony przedmiot UMOWY nastąpi przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO wskazany na
fakturze, na następujących warunkach:
- Rozliczenie za wykonany przedmiot UMOWY nastąpi fakturą VAT prawidłowo wystawioną przez SPRZEDAJĄCEGO na
podstawie protokołu odbioru lub dokumentów dostawy przygotowanych przez SPRZEDAJĄCEGO, podpisanych ze strony
SPRZEDAJACEGO i ZAMAWIAJĄCEGO. Pozytywny odbiór dostawy potwierdzony ww. dokumentem stanowi podstawę do
wystawienia przez SPRZEDAJĄCEGO faktury VAT. Faktura wystawiona dla ZAMAWIAJĄCEGO przez SPRZEDAJĄCEGO
będzie zawierała przynajmniej następujące dane: nazwę i adres Firmy; NIP; numer faktury; datę; nazwę produktu/usługi;
ilość produktów lub zakres usług; cenę netto; VAT, nazwę banku oraz numer rachunku bankowego; podpis osoby
upoważnionej ze strony SPRZEDAJĄCEGO.
b. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury wraz z
odpowiednimi załącznikami.
c. ZAMAWIAJĄCY ma prawo zwrócić fakturę SPRZEDAJĄCEMU wraz z listem wyjaśniającym przyczyny zwrotu, jeśli faktura
nie zawiera jakichkolwiek danych wskazanych powyżej lub z innych przyczyn została nieprawidłowo wystawiona. Termin
zapłaty faktury w tym przypadku jest anulowany i nowy termin będzie obowiązywał od dnia, w którym SPRZEDAJĄCY
otrzyma poprawnie sporządzoną, poprawioną lub nową fakturę ze wszystkimi wymaganymi danymi/załącznikami.
d. Po dokonaniu płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO, zarówno przedmiot UMOWY, jak i wszelkie materiały, wyposażenie,
dokumentacja i inne elementy, a także związane z nimi prawa, przechodzą na własność ZAMAWIAJĄCEGO.
e. Niedopuszczalne jest przenoszenie wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających z niniejszej UMOWY na osobę
trzecią bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
f. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
4.WARUNKI GWARANCJI
a. SPRZEDAJĄCY gwarantuje należytą jakość i prawidłowość działania dostarczonego przedmiotu UMOWY oraz spełnienie
parametrów technicznych określonych niniejszą UMOWĄ i sprecyzowanych w Załączniku nr 1 oraz udziela ……………
miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot UMOWY licząc od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru.
b. Czas gwarancji i rękojmi na wymienione, uszkodzone wcześniej elementy przedłuża się o okres usuwania usterki.
c. Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi zostaną stwierdzone wady/usterki techniczne to SPRZEDAJĄCY po otrzymaniu
pisemnego zgłoszenia od ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązuje się przystąpić do bezpłatnego usunięcia wad / usterek w
terminie uzgodnionym między STRONAMI UMOWY. STRONY wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego. STRONY
ustalają, że czas reakcji SPRZEDAJĄCEGO na reklamację wynosi 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia.
d. Gwarancja i rękojmia na wymieniony element lub urządzenie biegnie od początku na warunkach określonych w pkt. 4 a
UMOWY.
e. Czas na usunięcie usterki od zgłoszenia to 7 (siedem) dni kalendarzowych. W przypadku usuwania usterek lub wymiany
elementu, w których termin dostawy danego elementu jest dłuższy niż 7 (siedem) dni kalendarzowych, STRONY wspólnie
ustalą termin usunięcia usterki. Termin usunięcia usterki powinien być nie dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, o ile STRONY nie
uzgodnią innego terminu uzasadnionego przesłankami technicznymi, bądź technologicznymi.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ORAZ KARY UMOWNE
a. SPRZEDAJĄCY zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
- za każdy pełny tydzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu UMOWY w terminie określonym pkt ……… w wysokości
2 % wartości UMOWY netto określonej w pkt …….. niniejszej UMOWY. Maksymalna wartość kar wynikających z opóźnienia
w dostawie wynosi 15% wartości UMOWY określonej w pkt ……….. niniejszej UMOWY.
- ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia należnej mu kary umownej z wynagrodzenia WYKONAWCY.
6. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

1. Dokumentacja DTR
2. Deklaracja zgodności.

3. Niezależnie od Gwarancji, akceptujemy odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady Przedmiotu Umowy na zasadach Kodeksu Cywilnego z tym, iż będzie ona trwała przez cały Okres
Gwarancji.
4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania w terminie
określonym przez Zamawiającego Umowy/Zamówienia i jego realizację zgodnie z istotnymi
postanowieniami.
5. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów opisanych jako „TAJEMNICA HANDLOWA”,
Oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

……………………………………………..………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznikiem do warunków handlowych dotyczących zapytania ofertowego jest:
1.
Aktualny odpis KRS lub CEIDG
2.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – złącznik 3 do zapytania.
3.
Informacje techniczne o oferowanych urządzeniach i rozwiązaniach.
4.

Inne – wymienić: ……………………………………………………………….

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Załącznik 3

Wykonawca/pieczątka:

………………………, dn. ……………………
NIP …………………………………………………
REGON …………………………………………………

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 240/TZ/KG/2020 pt.: „Termostat laboratoryjny grzewczo-chłodzący”

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani 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:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

……………..………………………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

