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

l.dz. nr 265/TZ/MMB/2022

Oświęcim, 26.05.2022 r.

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

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:
RÓŻNICOWY KALORYMETR DSC
Przedmiotem zapytanie ofertowego jest dostawa, montaż, uruchomienie w budynku E-182, część B
Różnicowego kalorymetru 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 – 38418000-8 Kalorymetry
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 z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 201-2020.
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.:
Oferta ma zawierać cenę łączną całego Przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie jest ryczałtowe
i obejmujące wykonanie kompletnego i bezusterkowego Przedmiotu zamówienia mającego na
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celu kompleksową dostawę Przedmiotu zamówienia. Ponadto cena oferty ma uwzględniać
dostawę na bazie DAP Oświęcim lub DPP Oświęcim (Incoterms 2020), rozszerzoną o koszty
rozładunku 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)

Zapoznanie użytkownika z instrukcją obsługi
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania liczony od daty otrzymania
Zamówienia/Umowy: nie później niż do 31.08.2022 r.
f) termin ważności oferty – wymagane minimum 90 dni od wyznaczonej daty Składania ofert,
g)
termin i warunki płatności – minimum 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru
końcowego
h)
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.
3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych będący
Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Informacje techniczne o oferowanych urządzeniach i rozwiązaniach.
5. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy będący Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
4.

5.

Harmonogram realizacji zamówienia oraz Informacja o terminie wykonania zadania:
Wymagana dostawa nie później niż do 31.08.2022r.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
• Kwestie handlowe:
Magdalena Mazur-Bucka, e-mail: magdalena.mazur-bucka@synthosgroup.com, tel.: +48 33 847 22 38,
kom. +48 885 800 213
• Kwestie techniczne:
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Paweł Kowalski, e-mail: pawel.kowalski@synthosgroup.com tel.: +48 33 847 26 83, kom. +48 885 590 413
6. Ofertę – należy złożyć w terminie do 2022-06031-03
•

do godz. 10:00:

w formie elektronicznej na adres e-mail:

magdalena.mazur-bucka@synthosgroup.com
oraz
•

w zamkniętej kopercie na adres:

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

z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 265/TZ/MMB/2022 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’.

Oferty należy złożyć w 2 wariantach:
•
•

wariant 1 (oferta cenowa) – pełna oferta handlowa zawierająca opis techniczny oraz wycenę
wariant 2 (oferta techniczna) – oferta techniczna z wyłączeniem oferty handlowej oraz wyceny

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. Warunek udziału w postepowaniu - Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki:
• dostępność docelowego autoryzowanego serwisu na terenie Polski, zapewniającego reakcję na
zgłoszenie klienta w ciągu max. 24h
• przeprowadzenie testów sprawdzających poprawność działania poszczególnych elementów
urządzenia
• kalibrację urządzenia i weryfikację wskazań w porównaniu do użytkowanych w laboratorium
urządzeń
• wsparcie technicznie przy uruchomieniu oraz pomoc w przygotowaniu procedur analitycznych
• wsparcie analityczne dla ZAMAWIAJĄCEGO w postaci przeprowadzenia analiz na życzenie
ZAMAWIAJĄCEGO w Laboratorium Wykonawcy lub ZAMAWIAJĄCEGO.
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Wykonawca powinien powyższe informacje przedstawić w ofercie.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje
umieszczone na ofercie. W przypadku niespełnienia warunku, oferta nie będzie brana pod uwagę w
procesie przetargowym i nie będzie podlegać dalszej ocenie.
8. 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.

9. 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 magdalena.mazur-bucka@synthosgroup.com w
terminie przynajmniej 2 dni roboczych (dzień składania ofert nie wlicza się) przed wyznaczonym terminem
składania ofert. Odpowiedzi na ww. będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.synthosgroup.com/b2b/xeps/
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieistotnej zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym
terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
11. Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem, którego oferta zostanie zakwalifikowana jako
najkorzystniejsza.
12. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent.
13. Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami.
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15. 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
o
o

Okres gwarancji i rękojmi od 25 miesięcy do 35 miesięcy = 5%
Okres gwarancji i rękojmi od 36 miesięcy do 47 miesięcy = 10%
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).
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.
16. 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:
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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
I. 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.
II. 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.
III. Przesuniecie terminu wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia powoduje zawieszenie biegu
terminów wykonania przedmiotu umowy/zamówienia określonych w umowie/zamówieniu oraz oraz
odpowiednie ich przedłużenie, chyba, że przesunięcie terminu wykonywania przedmiotu
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umowy/zamówienia nastąpiło z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w szczególności nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia.
IV. 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.
17. 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:
- Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy.
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Załącznik 2
Pieczątka oferenta z nazwą: ………………………………………….

Lp.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 265/TZ/MMB/2022 pt.: „Różnicowy kalorymetr” składam(-y)
ofertę jak niżej:
Wypełnia oferent
Wymagania Synthos S.A.

1

Numer oferty
(wypełnić)

2

Oferta ważna
(wypełnić)

3

Cena ryczałtowa za całość
Przedmiotu zamówienia
(wypełnić)

4

Waluta
Termin i warunki płatności

5
(potwierdzić akceptację)
6

Gwarancja i rękojmia
(wypełnić)

7

8

Termin realizacji
(wypełnić)

Dostępność docelowego
autoryzowanego serwisu na terenie
Polski, zapewniającego reakcję na
zgłoszenie klienta w ciągu max. 24h

Min 30 dni od wyznaczonej daty
składania ofert

Cena – 85%

PLN/EUR/USD
wg. zapisów Wzoru Umowy Załącznik nr 4 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
31.08.2022r.

TAK/NIE
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9

Przeprowadzenie testów
sprawdzających poprawność
działania poszczególnych
elementów urządzenia

10

Kalibracja urządzenia i weryfikacja
wskazań w porównaniu do
użytkowanych w laboratorium
urządzeń

11

Wsparcie techniczne przy
uruchomieniu oraz pomoc w
przygotowaniu procedur
analitycznych

12

Wsparcie analityczne dla
Zamawiającego w postaci
przeprowadzenia analiz na życzenie
Zamawiającego w Laboratorium
Wykonawcy lub Zamawiającego
Koszt wizyty serwisowej na wniosek
Zamawiającego w okresie gwarancji
i rękojmi (wypełnić)

13

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

1……………………netto PLN/rbg
Podać stawkę zryczałtowaną za
roboczogodzinę wizyty serwisowej (1) oraz
stawkę zryczałtowaną: za przyjazd,
uwzględniając czas pracy potrzebny na dojazd
i powrót Wykonawcy (2) oraz za nocleg w
przypadku, gdy przegląd serwisowy będzie
trwał dłużej niż jeden dzień roboczy (3).

2………………….. netto PLN/rbg

3………………….. netto PLN

Rabat od cen katalogowych części
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4……………… %
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Osoba uprawniona do kontaktu z
Zamawiającym i składania
oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy do przedmiotowego
zapytanie ofertowego.

Podać: Imię, Nazwisko, telefon, e-mail.

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

1. Oferuję(-emy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i jego
załącznikach oraz udzielanych odpowiedziach na zadane pytania.
2. Akceptuję(-emy) istotne postanowienia niniejszego zapytania ofertowego w tym załącznik 4 - wzór
Umowy.
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 265/TZ/MMB/2022 pt.: „Różnicowy kalorymetr DSC”

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

