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Toruń, dn. 10.09.2019 r 

 

Zapytanie ofertowe nr 1  
 

Systemu do analizy genowej metodą łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym 

(Real-Time PCR). 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o.o. 

87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 

NIP: PL8792290726 

REGON: 871561729 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: 

p. dr Hanna Janiszewska 

Tel.: 605 912 289 

e-mail: hannajaniszewska@genetykatorun.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie jest niezbędne do realizacji projektu, który 

zostanie złożony w ramach konkursu „Fundusz Badań i Wdrożeń”, moduł 1: Prowadzenie 

prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, ogłaszanego przez Kujawsko-

Pomorską Agencję Innowacji, nabór II 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Postępowanie ofertowe dotyczy dostawy Systemu do analizy genowej metodą łańcuchowej 

reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR). 

Wspólny słownik zamówień 

Główny kod CPV: 

Kod CPV Kategoria 

38000000-5 
Sprzęt laboratoryjny, 
optyczny i precyzyjny 
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1. Specyfikacja techniczna: 

1.1. Specyfikacja techniczna urządzenia 

• Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym 
z użyciem barwników fluorescencyjnych  

• Jednoczesna amplifikacja co najmniej 96 prób  

• Czytnik kodów kreskowych płytki amplifikacyjnej wbudowany w aparat  

• Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: - 10 – 
100μl dla bloku 96 dołków  

• Prędkość nagrzewania bloku do 4,4°C / sek 

• Prędkość chłodzenia bloku do 2,2°C / sek  

• Zakres temperatur bloku: 37 - 95°C  

• Dokładność termiczna bloku: 
Około ±0,3°C w ciągu 10 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 
95°C) 

• System detekcyjny – kamera CCD wysokiej czułości, umożliwiająca jednoczesny odczyt 
wszystkich analizowanych prób. Czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez 
kamerę CCD w trybie dynamicznym lub manualnym, w zakresie do 10 sek.  

• 5 kanałów wzbudzenia światła  

• 6 kanałów detekcji fluorescencji  

• Element wzbudzający – lampa umożliwiająca jednoczesne wzbudzenie wszystkich prób  

• System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych 
barwników i sond molekularnych:  

SYBR Green I , 
Sonda hydrolizująca typu TaqMan  
Sonda Hybrydyzująca typu HybProbe  
Sonda Simple Probe  
Sonda typu UniversalProbe Library  

1. Oprogramowanie urządzenia umożliwiające wykonanie:  
Pomiaru ilości kopii DNA w badanej próbie  
Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu  
Analizy end-point mutation  
Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w 
formacie .txt  
Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online)  

2. Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji 
o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez 
użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”) 

3. Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, 
wyniki, wykresy) w formacie.pdf  

4. Oprogramowanie do wykonania gotowych testów diagnostycznych a, które 
automatycznie analizuje krzywe amplifikacji i interpretuje je podając wynik analizy 
(wykryto/nie wykryto)  

5. Wyposażenie aparatu:  
- komputer z monitorem, klawiaturą i myszką do sterowania aparatem oraz analizy danych  
- zewnętrzny skaner kodów kreskowych  
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- drukarka kompatybilna z zaoferowanym komputerem  

• Analizator powinien posiadać certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro (CE-IVD). 
Certyfikat CE-IVD dla aparatu powinien obejmować również oprogramowanie do 
wykonywania testów diagnostycznych 

• Oprogramowanie umożliwiające wykonanie testów diagnostycznych (CE-IVD) oraz 
odrębne oprogramowanie do badań naukowych.  

• Oddzielne bazy danych (profile, wyniki, dane próbek) dla testów diagnostycznych i 
aplikacji naukowych.  

• Wymaga się naprawy aparatu w ciągu 72 godzin roboczych. 

3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nie może posiadać śladów użytkowania. 

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia na własny koszt transport, montaż, 

ustawienie maszyny, uruchomienie i szkolenie operatorów w siedzibie Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do 30 dni od 

daty zawarcia umowy niezbędnych wymagań, które będą po stronie Zamawiającego, służących 

do uruchomienia przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, 

normy lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego 

zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi 

to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na 

cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający 

dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych 

materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, 

patentem, normą lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania 

niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na 

podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają 

określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny 

w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania 

wpłynie do Zamawiającego w terminie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi przed upływem 

terminu składania ofert.  

 

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia:  
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o.o. 
87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 
 

Termin realizacji zamówienia:  

1) Dostawa do 01.12.2019 r. Dostawca może wykonać zamówienie wcześniej niż we 

wskazanym terminie (dostawa stanowi jedno z kryteriów oceny oferty). 

2) Instalacja, montaż uruchomienie i szkolenie do 15.12.2019 r. lub w terminie 15 dni od 

daty dostawy jeżeli nastąpi wcześniej.  

V. Okres związania ofertą 

60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. X niniejszego 

zapytania. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania 

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 2. 

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia – załącznik nr 2. 

3) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego 

wykonania zamówienia – załącznik nr 2. 

4) Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania zamówienia – załącznik nr 2. 

5) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim 

potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji 

Zamówienia. Oferent składający ofertę jest zobowiązany wykazać, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał minimum 3 

dostawy urządzeń o parametrach podobnych do przedmiotu niniejszego zapytania – 

załącznik nr 4.  

W celu potwierdzenia warunku Wykonawca musi dołączyć do oferty min. 1 

referencję od klienta. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie 

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
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zapytania ofertowego, natomiast ocena spełnienia warunków dotyczących posiadanego 

doświadczenia dokonana zostanie w oparciu o załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

VII. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz 

w zakresie wykluczeń 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub 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 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 z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego 

rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości. 

 

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o 

braku ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie 

likwidacji lub upadłości według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

VIII. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania 

punktacji w ramach kryteriów 

Kryteria oceny oferty: 

a) Cena netto za całkowity zakres zamówienia (łącznie) – 30 % 

b) Okres gwarancji – 30% 

c) Termin realizacji całego zakresu zamówienia 40% 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco: 

a) Cena netto za całkowity zakres zamówienia: 30% - wartość punktowa kryterium „cena” 

(max 30 pkt.) wyliczona według wzoru:  

    najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert  
---------------------------------------------------------------  x 30 pkt. 
        cena netto wskazana w badanej ofercie 
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Do oceny kryterium brana będzie pod uwagę całkowita wartość zamówienia. 

W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, 

Zamawiający w celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni 

NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania. 

b) Okres gwarancji (w miesiącach): 30% - wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 

30 pkt.) wyliczona według wzoru:  

        okres gwarancji wskazany w badanej ofercie 
--------------------------------------------------------------------  x 30 pkt. 
 najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert 

Gwarancja liczona w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru maszyny. Minimalna 

gwarancja to 24 miesiące. 

c) Termin realizacji całego zakresu zamówienia: 40% - wartość punktowa kryterium 

„Termin realizacji” (max 40 pkt.) wyliczona według wzoru:  

najkrótszy termin realizacji wśród otrzymanych ofert 
--------------------------------------------------------------------------  x 40 pkt. 
       Termin realizacji wskazany w badanej ofercie 

Termin realizacji liczony jest w tygodniach od momentu podpisania umowy między 

Zamawiającym a Wykonawcą do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, 

przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. 

IX. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w języku polskim, w formie 

pisemnej. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 

ofert w imieniu Oferenta – zgodnie z KRS/CEIDG.  

W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania 

w oparciu o opisane kryteria wyboru i oceny ofert. Jeśli w treści oferty zabraknie ww. 

informacji lub będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie/e-mailowo 

zwrócić się do Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień. 

W ofercie powinien zostać wskazany termin ważności oferty, zgodny z punktem V 

niniejszego zapytania ofertowego. 

Do oferty (załącznik nr 1) należy dołączyć: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik na 2). 
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b) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów 

i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości (Załącznik nr 3). 

c) Wykaz maszyn i urządzeń wykonanych przez oferenta w ciągu ostatnich trzech lat 

(załącznik nr 4)  

d) Specyfikację urządzenia 

Zamawiający może wezwać Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów. Jeśli 

zamawiający w ciągu dwóch dni od zawiadomienia nie dośle brakujących 

dokumentów/informacji jego oferta zostanie odrzucona i pozostawiona bez rozpatrzenia. 

Uzupełnienia te nie mogą wpłynąć na treść/założenia przedstawione w pierwotnej Ofercie, 

w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.  

X. Miejsce i termin złożenia oferty 

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna 

stanowić skan podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert 

w imieniu Oferenta) na adres: e-mail: pracownia@genetykatorun.pl  

W tytule e-maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 1. 

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. 

2. Oferty można również składać osobiście lub w formie papierowej za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej, przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę dostarczenia 
oferty na adres Zamawiającego tj.:  
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o.o. 
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 
 

3. Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2019 r. do godziny 23:59 strefy czasowej, 

w której funkcjonuje Zamawiający. Oferty złożone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

4. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Zmiany w ofercie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 

rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiany oferty winny 

zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia 

wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.  

6. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może wprowadzić zmiany do 

zapytania ofertowego. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone 

przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców staja się integralną częścią zapytania 

ofertowego i są wiążące dla Wykonawców. 

Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. wraz z wymaganymi załącznikami.  
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XI. Harmonogram realizacji zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w terminie do 01.12.2019 r. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wcześniejszej dostawy i montażu.  

2. Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym przedmiot 

zamówienia będzie gotowy do produkcji co zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed 

upływem ustalonego w umowie terminu Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia 

w stanie kompletnym, zupełnym, pozbawionym braków i wad do siedziby 

Zamawiającego, dokonał montażu i uruchomienia, pozytywnie przeszedł testy 

jakościowe a Zamawiający dokonał bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.  

XII. Rostrzygniecie zamówienia 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 30 dni od daty zakończenia 

terminu składania ofert. 

Do oferentów, którzy złożyli ofertę zostanie przesłana w formie elektronicznej informacja 

dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty, informacja zostanie wstawiona również na 

stronę Zamawiającego.  

Ranking ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt. VIII 

niniejszego zapytania. 

Po rozstrzygnięciu postępowania do podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

zostanie skierowana umowa, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania 

oraz wygranej oferty. 

W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy 

Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga 

w kolejności najkorzystniejszych ofert. 

XIII. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia następujących zmian do 

umowy, w okolicznościach określonych poniżej: 

a) zmiana terminu realizacji umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego 

terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk 

związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, 

działania wojskowe. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na 

Wykonawcy.  
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b) zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie 

Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki 

przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu. 

c) Zmiany harmonogramu płatności – w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu 

podpisania umowy okoliczności, wpływających na wysokość i termin  częściowych 

płatności chociaż by takich jak wcześniejsze wyprodukowanie maszyny.  

d) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku: zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

e) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.   

Wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej wymagać będzie formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Dodatkowo zmiany wynikające ze strony Wykonawcy dopuszczane 

będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez 

Zamawiającego. 

XIV. Pozostałe informacje 

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 

Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający 

dokonał wyboru. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości 

szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w 

ofercie. 

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone zał. 2, 3 i 4 oraz 

specyfikacja techniczna urządzenia. 

Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) Oferent nie załączy do oferty (zał. 1): zał. 2, 3, 4. 

d) Oferent nie złoży specyfikacji technicznej urządzenia. 

Zamawiający może wezwać Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów. Jeśli 

zamawiający w ciągu dwóch dni od zawiadomienia nie dośle brakujących 

dokumentów/informacji jego oferta zostanie odrzucona i pozostawiona bez rozpatrzenia. 

Uzupełnienia te nie mogą wpłynąć na treść/założenia przestawione w pierwotnej Ofercie, w 

przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.  

Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu. 
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Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. 

Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert, a następnie podpisze umowę warunkową 

w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą.  

Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem danych wynikających z zapytania ofertowego 

oraz danych zawartych w ofercie. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający 

zawiadomi wykonawcę pisemnie lub mailowo. 

Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych 

z Oferentami. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie 

jego prowadzenia bez podania przyczyny. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o 30% od średniej 

wynikającej ze złożonych ofert, a w przypadku braku tych wyjaśnień lub przedstawienia 

nienależytego uzasadnienia dla ceny z oferty – do odrzucenia oferty.  

XV. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów 

i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości. 

Załącznik nr 4: Wykaz maszyn i urządzeń wykonanych przez oferenta w ciągu ostatnich trzech 

lat.  
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Dane oferenta: 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(nazwa, adres) 

OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………….. r. 

Przedmiot zamówienia 
Wartość netto  

(…) 

VAT  

(…) 

Wartość brutto 

(…) 

Systemu do analizy genowej 

metodą łańcuchowej reakcji 

polimerazy w czasie 

rzeczywistym (Real-Time PCR). 

   

Proszę w tabeli powyżej wskazać walutę oferowanej przez Wykonawcę ceny. 

W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, 

Zamawiający w celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni 

NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania. 

Oferowany okres gwarancji wynosi: …………….......................... 

Czas dostawy w tygodniach liczony od dnia podpisania umowy ……………………… 

Deklarujemy związanie ofertą: 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, 

o którym mowa w pkt. X zapytania ofertowego. 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia i nie 
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do 
złożenia oferty. 
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot umowy posiada parametry techniczne wskazane 
w zapytaniu i odpowiada stosownym normom i standardom. 
Oświadczamy, że zgadzamy się z zapisami zapytania ofertowego. 
W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 

 

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

Miejscowość i data                                                           (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych o składania ofert w 

imieniu Oferenta)
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Załącznik nr 2 Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………..………….……………… 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 
 
 
działając w imieniu i na rzecz  

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

(nazwa Oferenta) 
 
oświadczam, że: 

 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

3. Posiadam zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania zamówienia. 

 

 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
Miejscowość i data                                                             (podpis i pieczęć osoby/osób  
      upoważnionych do składania ofert  
                 w imieniu Oferenta) 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań  
oraz niewpisaniu do rejestru długów  
i niepostawieniu w stanie likwidacji  

lub upadłości 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………..…………………….…………………….  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 

działając w imieniu i na rzecz  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Oferenta) 
 
oświadczam, że: 
 

1) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy 

czym 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) 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 z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

2) nie jesteśmy podmiotem wpisanym do KRD ani żadnego innego rejestru długów 

3) nie jesteśmy podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości. 

 
 
 

 
………………………………………………  …………………………………………… 
Miejscowość i data                                                             (podpis i pieczęć osoby/osób  
      upoważnionych do składania ofert  
                 w imieniu Oferenta) 
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Załącznik nr 4 Wykaz maszyn i urządzeń wykonanych  
przez oferenta w ciągu ostatnich trzech lat  

 
Wykaz maszyn i urządzeń wykonanych przez oferenta w ciągu ostatnich trzech lat 

 

Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa: 

Adres: 

Telefon:  

email: 

NIP:  

REGON: 

 

Oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonaliśmy dostawę 
następujących maszyn, urządzeń zgodnie z zapytaniem ofertowym: 
 

Lp. 
Nazwa maszyny lub urządzenia z krótkim opisem 

parametrów technicznych 
Data realizacji 

1   

2   

3   

*załącznikami do każdego zadania będą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie: 
referencje, protokoły odbioru, pozwolenia na użytkowanie, inne. (tabelkę można dostosować 
do wielkości opisu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                            …………………………………… 
Miejscowość i data                                                             (podpis i pieczęć osoby/osób  
      upoważnionych do składania ofert  
                 w imieniu Oferenta) 

 


