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I. ZAMAWIAJĄCY  
 

BIO-Projekt Sp. z o.o 
ul. Kwiatów Polskich 26  
71-449 Szczecin 
 
Dane kontaktowe: 
71-449 Szczecin 
ul. Kwiatów Polskich 26 
e-mail: info@bio-projekt.eu 

http://bio-projekt.eu/ 

 

Osoba do kontaktu: 

Bartosz Siewiński 

bartek.siewinski@cad-projekt.pl 

tel. 607 282 823 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Zamawiający wszczyna postępowanie  w trybie Zapytania ofertowego. 

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4. Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie zależała od 

wyników konkursu i faktu otrzymania dofinansowania. W przypadku braku 

dofinansowania, projekt nie będzie realizowany. Po wyborze wykonawcy,  

zostanie podpisana umowa warunkowa z wybranym wykonawcą.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

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

zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania 

w każdym czasie bez podania przyczyny. 

10. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie  

w stosunku do Zamawiającego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest   wykonanie usługi przemysłowo – rozwojowej na 

potrzeby firmy BIO-Projekt ze Szczecina w  ramach Działania 1.1 „Projekty B+R 

przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

2. W zakres w/w usługi wchodzi:  

1) Część I – wykonanie badań przemysłowych, 

2) Część II – wykonanie prac rozwojowych. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla: 

3.1.        Części I  - badania przemysłowe: 

1) Badania stabilności właściwości chłonnych par wody w wielokrotnych cyklach 

sorpcyjno – desorpcyjnych dla wybranych adsorbentów glinokrzemianowych; 

2) Określenie temperaturowej zależności sorpcji par wody dla wytypowanych 

glinokrzemianów; 

3) Badania modułu adsorbera: 



 
 

 

4) Symulacja wypełnienia adsorbera różnymi adsorbentami; 

5) Analiza nakładów energetycznych w trakcie pracy podczas pełnego i 

częściowego obciążenia modułu adsorpcyjnego; 

3.2. Części II  - badania rozwojowe: 

1) Badania porównawcze efektywności technologicznej i ekonomicznej procesu 

osuszania gazu z wykorzystaniem innowacyjnej instalacji względem klasycznej 

instalacji wykorzystującej proces glikolowy; 

2) Przeprowadzenie testów polowych wyznaczenia punktu rosy dla wytypowanych 

adsorbentów w warunkach izo- i nieizotermicznych; 

3) Testy zintegrowanej technologii osuszania gazu, w warunkach operacyjnych, na 

odwiercie; 

Wykonawca pobierze na własny koszt próby od Zamawiającego: 

12 prób przez okres 6 miesięcy (2 próby w miesiącu GAZ 1l + ADSORBENT KG) 

4. Wykonawca przedstawienia Zamawiającemu sprawozdanie z badań zawierające wyniki 

oznaczeń. 

5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego bez 

zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. 

6. W przypadku, gdy materiały przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu, o którym 

mowa w pkt. 8, będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631) to Wykonawca z dniem 

przedłożenia materiałów przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

materiałów w ramach Wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów – wytwarzanie dowolną 

techniką egzemplarzy materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową niezależnie od formatu zapisu; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały 

utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych; 

c) w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony  

w punkcie b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie materiałów  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich 

praw zależnych do materiałów na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustępie 

poprzedzającym niniejszej Umowy w ramach Wynagrodzenia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania niezbędnych informacji i pomocy 

potrzebnej do zrozumienia i wyjaśnienia niejasności we wszystkich sprawach objętych 

przedmiotem zamówienia. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności 

konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany z najwyższą 

starannością, zgodnie z ogłoszeniem o udzielaniu zamówienia i wytycznymi ze strony 

Zamawiającego, wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności i w sposób 

gwarantujący pełne i prawidłowe zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

11. Wykonany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie wolny od wad prawnych, 

w szczególności praw osób trzecich związanych z prawami autorskimi. 



 
 

 

12. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub 

pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania 

równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - 

co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.  

13. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych  Zamawiający dopuszcza  rozwiązania równoważne. 

14. CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Realizacji przedmiotu zamówienia: 

 część I – od 01.09.2017 r. 

 część II – od 01.09.2018 r. 

2. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający informuje, że 

maksymalny termin wykonania całego przedmiotu zamówienia  nie może być dłuższy 

niż 20 miesięcy.  

W przypadku wskazania terminu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 

dłuższego niż 20 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna  

z treścią Zapytania ofertowego.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu rozpoczęcia przedmiotu 

zamówienia w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą lub 

zmiany  terminu realizacji przedmiotu zamówienia po wyrażeniu zgody przez Instytucję 

Wdrażającą. 

 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

  

1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).  

2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona  jako wartość netto. 

3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

4. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie 

wiążąca dla zawieranej umowy. 

5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy 

te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 

obowiązującego w dniu 31.05.2016 r.   

6. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową  

i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków 

oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane z dostawą, 

uruchomieniem, przeprowadzeniem prób/ testów i innych  czynności niezbędnych do 

uruchomienia przedmiotu zamówienia. 
 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2016 r. do godziny 09:00  

w sekretariacie Zamawiającego (71-449 Szczecin, ul. Kwiatów Polskich 26) lub drogą 

elektroniczną (info@bio-projekt.eu) 

2. Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane. 



 
 

 

3. Oferta musi być ważna minimum do 31.12.2016 r. 

4. 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”. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia , w formie pisemnej lub skanu podpisanej 

oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego 

rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

8. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz 

ofertowy, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu 

Wykonawcy. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

10. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania 

Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla 

Wykonawców. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJI O WAGACH PUNKTOWYCH 

          LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH 

          KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA 

          PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

 

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona 

oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

 

 KRYTERIUM  WAGA (%) 

I Wartość netto 70 

II Termin realizacji przedmiotu zamówienia w liczbie miesięcy 30 

 

 



 
 

 

 

Dla Kryterium I (PKI): Wartość netto 
 
 

        CN x 70   
 PKI  
            CB   
 
PKI - otrzymane punkty 
CN - cena netto  najniższej spośród złożonych Ofert 
CB – cena netto badanej Oferty 
70 – waga kryterium oceny 
 
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 70 pkt. 
 
Cena usługi powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty w tym: koszty pracy ludzkiej, koszt zakupu materiałów do badań, 
użytkowania sprzętu laboratoryjnego i elementów niezbędnych do wykonywania badań, sprzętu od firm zewnętrznych oraz 
użytkowania specjalistycznego oprogramowania. 

 

 
 

Dla Kryterium II (PKII): Termin realizacji przedmiotu zamówienia w liczbie miesięcy 

 

W kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I i II Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie 
informacji zawartych w formularzu oferty, tj. Wykonawca wskaże w formularzu oferty termin wykonania zamówienia liczony  
w pełnych miesiącach dla każdej z części przedmiotu zamówienia. 
        

Zamawiający informuje, że maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia  nie może być dłuższy niż 20 miesięcy. W 
przypadku wskazania terminu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę dłuższego niż 20 miesięcy oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.  
 
Kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia” będzie oceniany w następujący sposób: 
 

Lp. 
Termin realizacji zamówienia w liczbie 

pełnych miesięcy 
Liczba przyznanych punktów 

1 20 0 

 19 10 

2 18 20 

3 17 lub mniej 30 

 
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże terminu realizacji przedmiotu zamówienia  
w Formularzu oferty, oferta Wykonawcy w ramach kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia” otrzyma 0 
punktów, a termin realizacji przedmiotu zamówienia zostaje ustalony na 20 miesięcy. 
 
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 30 pkt. 
 

 

 

1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość 

punktów (P). (P = PKI + PKII) 
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

 



 
 

 

VIII. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 

DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że  jest 

uczelnią publiczną lub państwowym instytutem badawczym lub instytutem PAN 

lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania  

 upowszechniającą wiedzę, o której mowa  w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie 

jakości działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej  jednostek 

naukowych, o której mowa a art. 41 ust. 1 pkt. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

30.04.2010 r.  

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014, poz. 1620). 

Zamawiający jednocześnie informuje, że zlecenie przedmiotu zamówienia 

innym podmiotom niż wymienione powyżej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Instytucji (NCBR). 

 

                      Wykonawca w tym celu złoży oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

                      w postępowaniu. Zamawiający natomiast zweryfikuje powyższy dokument  

                     na podstawie wykazu jednostek  udostępniony pod linkiem:                            

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf 

         

 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

 

d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że 

będzie dysponował, co najmniej: 

- Chromatografem gazowym 

- Aparatem do określania punktu rosy 

- Mikrobiuretą cieczową 

- Porozymetrem 

- Systemem spektrometru Ramana lub IR (infra red) do analizy składu gazu 

- High speed flow 

-  HYSYS 

 

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej  

           Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego  

           przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 

 



 
 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania. 

3. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana 

będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty 

i oświadczenia. 

 

 

 

IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ  

Z OFERTĄ 

1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w rozdziale VIII i XI, należy złożyć: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2  

do zapytania ofertowego 

 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3 do zapytania 

ofertowego; 

 

3) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym – załącznik 

4 do zapytania ofertowego. 

 

 

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU 

REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz przekaże każdemu Wykonawcy, który złożył 

ofertę.  

2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie  

i miejscu podpisania umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert. 

 

 

XI.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia  warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego 

postępowania. 

2. W postepowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla 

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% udziału lub akcji. 



 
 

 

3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, 

pełnomocnika. 

4) 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. 

3. W przypadku gdy podmiot będzie powiązany osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawca 

zostanie wykluczony z postępowania. 

 

 

XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie badań laboratoryjnych oraz polowych, 

pozwalających na analizę stabilności właściwości wybranych glinokrzemianów oraz 

wpływu temperatury na  proces sorpcji oraz regeneracji złoża na potrzeby projektu 

firmy BIO-Projekt ze Szczecina w  ramach Działania 1.1 „Projekty B+R 

przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa” oraz zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

2. Termin realizacji – wynikający z wybranej przez Zamawiającego oferty.  

3. Poufność: 

1) W czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, a także po jej ustaniu 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 

technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji 

posiadających wartość gospodarczą (informacje poufne), z którymi zapozna się, 

bądź, które uzyska od Zamawiającego w jakiejkolwiek formie w związku z 

wykonywaniem przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem informacji ujawnionych do 

wiadomości publicznej i powszechnie znanych. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych przez 

Zamawiającego informacji poufnych i ich ochrony przed utratą oraz przed dostępem 

osób nieuprawnionych. 

3) Wykonawca oświadcza, że będzie korzystał z informacji przekazanych przez 

Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania przedmiotu zamówienia i w sposób 

zapewniający ochronę poufności. 

 

4. Własność intelektualna: 
1) Strony uznają, że na mocy niniejszego postępowania nie dochodzi  

do jakiegokolwiek obciążenia lub rozporządzenia jakimikolwiek prawami 

własności intelektualnej należącymi do Zamawiającego. Zamawiający nie udziela 

Wykonawcy, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, jakiegokolwiek prawa 

własności przemysłowej, lub innego prawa własności intelektualnej, w tym nie 

udziela jakiejkolwiek licencji. 

2) Strony uznają, że dokumenty dostarczone przez Zamawiającego, a także wszelkie 

opracowane materiały i informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

stanowią własność Zamawiającego. 



 
 

 

3) Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia będzie 

wolny od wad prawnych, w szczególności praw osób trzecich związanych  

z prawami autorskimi.  

 

5. Sposób rozliczenia: 
1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z 

oferty na podstawie zamówienia. Podstawą wystawienia faktury VAT jest przekazane 

każdorazowo przez Zamawiającego zamówienia. 

2) Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3) Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto 

Zamawiającego. 

 

6. Siła wyższa 

1) Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, wojnę, lub  inne nadzwyczajne 

wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się 

Stron. 

2) Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych 

terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania  

o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania 

wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. 

3) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w 

ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, 

wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie. 

4) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia o więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały 

utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, 

ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

7. Kary umowne: 
1) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:  

a) 1 % wartości netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający 

termin  realizacji zamówienia, 

2) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający będzie uprawniony do 

nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości netto 

wynagrodzenia. 

3) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych umową kar umownych oraz wszelkich roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

4) Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących 

należności Wykonawcy. 

 

 

 



 
 

 

8. Odstąpienie od realizacji zamówienia: 
1) Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w Umowie oraz w Kodeksie 

cywilnym, może  odstąpić od  umowy na realizację przedmiotu zamówienia  

w następujących przypadkach: 

a) gdy  Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu zamówienia o więcej niż 

14 dni. 

b)   gdy przedmiot zamówienia jest niezgodny z warunkami określonymi  

w zapytaniu ofertowym i  umowie,  jeśli Wykonawca w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, nie usunie 

stwierdzonych naruszeń. .  

2)    W przypadkach, o których mowa w  pkt. 1 lit. a) i b) Zamawiający może odstąpić 

    od  umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

9. Postanowienia  końcowe: 
1) Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego paragrafu.  

2) Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla 

swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3) Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

4) Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą 

na zasadzie wzajemnego porozumienia. 

5) Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą do 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6) Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. 

7) Umowa sporządzona zostanie w języku polskim. 

 

XIII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia:  

1) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 

podatku zapłaconego przez Wykonawcę;  

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 

lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;  

3) zmiany terminu rozpoczęcia przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany umowy  

o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą lub zmiany  terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą. 

4) zmiany terminu rozpoczęcia przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany umowy  

o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą. 

5) wystąpienia siły wyższej: 

a) Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się  

z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do 

wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas 

trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. 



 
 

 

b) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej  

w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła 

wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie. 

c) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały 

utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, 

ma prawo odstąpić od Umowy. 

6) inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;  

7) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,  

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem projektu;  

8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje 

skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

 

XIV.ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

……………………………………………. 
Miejscowość i data 

 

 …………………………………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 
Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy  
 

 

 

             W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie usług przemysłowo - 

rozwojowych na potrzeby projektu firmy BIO-Projekt ze Szczecina w  ramach Działania 

1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” - oferujemy realizację przedmiotu zamówienia 

zgodnie z zapytaniem ofertowym za wynagrodzeniem netto:……………………………………… 

PLN. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ……. miesięcy. 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że wyżej podana cena  obejmuje realizację wszystkich zobowiązań 

Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 

4. Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia  ………………………. r. 

5. Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest: 

Pan/Pani: ……………………. 

tel.: …………………………… 

email: ………………………… 

6. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

             

……………………………………………. 
                                                                                       (podpis i/lub pieczęć upoważnionego 
                                                                                           Przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na wykonanie usług przemysłowo - rozwojowych na potrzeby projektu firmy 

BIO-Projekt ze Szczecina w  ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, 

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa” - oświadczam (oświadczamy), że spełniam (spełniamy) warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące:  

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 
 

 
……………………….     …………..…………..………………… 
(miejscowość, data)      (podpis i/lub pieczęć upoważnionego 
                                                                                                 Przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym  

w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług przemysłowo - rozwojowych na 

potrzeby projektu firmy BIO-Projekt ze Szczecina w  ramach Działania 1.1 „Projekty B+R 

przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa” - oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia 

mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub 

kapitałowe z Zamawiającym, tj.  wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi dla 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% udziału lub akcji. 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, 

pełnomocnika. 

4. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….     …………..…………..………………… 
(miejscowość, data)      (podpis i/lub pieczęć upoważnionego 
                                                                                                 Przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


