Kraków, 05.02.2019
Zamawiający:
EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA
ul. Orszańska 43
30-698 Kraków
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/EUPHORA/2018
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Rozwój laboratorium badawczo-rozwojowego w
przedsiębiorstwie Euphora Grzegorz Wnęk spółka jawna” (nr umowy RPMP.01.02.02-12-0024/18-00), na
realizację którego Zamawiający pozyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 „Infrastruktura badawczo
– rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy
wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu
niniejszego zapytania ofertowego.

1. ZAMAWIAJĄCY
NAZWA:
FORMA PRAWNA
ADRES SIEDZIBY
NR KRS
NR NIP
NR REGON
ADRES DO KORESPONDENCJI
E – MAIL
FAX
TELEFON

ZAMAWIAJĄCY
EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA
SPÓŁKA JAWNA
UL. ORSZAŃSKA 43, 30-698 KRAKÓW
0000317453
6792992628
120814037
DANE TELEADRESOWE
UL. WIELICKA 28, 30-552 KRAKÓW
BIURO@EUPHORA.PL
+ 48 33 876 10 99
+ 48 516 142 188

2. ZAPYTANIE OFERTOWE
PUBLIKACJA ZAPYTANIA

CHARAKTER PRAWNY
ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie
internetowej:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie
ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności z wyłączeniem
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art. 3 powołanej
ustawy.
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – INFORMACJE PODSTAWOWE
Projekt pt. „Rozwój laboratorium badawczo-rozwojowego w
przedsiębiorstwie Euphora Grzegorz Wnęk spółka jawna” (nr
umowy RPMP.01.02.02-12-0024/18-00), na realizację którego
Zamawiający pozyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania
OPIS PROJEKTU
1.2.2 „Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i
ZWIĘZŁE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU uruchomienie urządzeń określonych w pkt 3.2 niniejszego
ZAMÓWIENIA
zapytania wraz z wszelkimi kartami katalogowymi oraz
gwarancyjnymi.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
(KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

38000000-5-Sprzęt laboratoryjny optyczny i precyzyjny
38311200-0 Elektroniczne wagi techniczne
38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne
38414000-0 – Higrometry
38432000-2 – Aparatura do analizowania
30231300-0 – Monitory ekranowe

3.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOT
SPECYFIKACJA
OGÓLNE
Oferowane elementy muszą być nowe, nieużywane, aktualnie produkowane.
POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE
Przedmioty lub ich zestawy muszą być w pełni kompletne, aktualnie produkowane na
REALIZACJI
rynku i gotowe do montażu. Dostarczane przedmioty muszą być kompatybilne z
PRZEDMIOTU
posiadanymi przez Zamawiającego instalacjami i urządzeniami.
ZAMÓWIENIA
3.2.1
Przedmiotem zamówienia jest Wagosuszarka
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:

3.2.2

-wyświetlacz LCD,
-prosta, intuicyjna obsługa,
-kilka profilów suszenia do wyboru,
-elementy grzejne w osłonie metalowej,
-pomiar wilgotności z dużą dokładnością,
-maksymalna temperatura suszenia próbki wynosi min. 160°C,
-minimalny rozmiar szalki: 90 mm,
-max temperatura suszenia: do 160°C,
-max zakres pomiarowy: minimum 150 g,
-działka elementarna d: 0,001 g.
Przedmiotem zamówienia jest Specjalistyczny próbnik kolorystyczny
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:
-Specjalistyczny próbnik, reprezentujący najpopularniejsze odcienie skóry,
-Dla najwierniejszej reprezentacji naturalnych odcieni skóry, jest uniwersalnym,
wizualnym odniesieniem cielistych kolorów,
-Zawiera cztery grupy kolorów, oferujące wybór od najjaśniejszych do bardzo ciemnych
odcieni, ułożonych według jasności barwy.
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3.2.3

-Opis za pomocą unikalnego czterocyfrowego kodu (dwie pierwsze cyfry określają dany
odcień, a dwie kolejne pozycje reprezentują jego jasność),
-Wzorce stworzone na podstawie rzeczywistego pomiaru odcieni ludzkiej skóry.
-110 kolorów Pantone,
-Duże próbki oraz otwór w centralnej części pozwalający na łatwą ocenę i dopasowanie
odcieni,
-Próbka każdego koloru posiada perforowaną część, pozwalającą na oderwanie części
koloru i łatwą komunikację barwy,
-Indeks kolorów.
Przedmiotem zamówienia jest Urządzenie do pomiaru stabilności
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:









3.2.4

Możliwość analizy skoncentrowanych dyspersji cieczowych (emulsji, zawiesin, pian).
Urządzenie umożliwia przyśpieszenie i dokumentowanie testów starzeniowych.
Technologia urządzenia oparta jest na zasadzie wielokrotnego rozpraszania światła.
Charakterystyka homogeniczność produktu w kategoriach koncentracji i wielkości
cząstki.
Możliwość zaprogramowania 250 kolejnych pomiarów i ich częstotliwości.
Możliwość obliczenia prędkości migracji cząstek dyspersji oraz parametrów
hydrodynamicznych, takich jak:
- lepkość fazy ciągłej,
- objętość frakcji,
- gęstość fazy rozproszonej,
- gęstość fazy ciągłej,
- średnicę hydrodynamiczną cząstek.
Powtarzalność (pomiar ręczny): 0,1-0,5%
Powtarzalność (pomiar automatyczny): 0,05-0,1%

Przedmiotem zamówienia jest Pipety automatyczne - zestaw
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:
















3.2.5

Statyw 4-stanowiskowy,
Końcówki 10µl, 96 sztuk,
Końcówki 200µl, 96 sztuk,
Końcówki 1000µl, 100 sztuk,
Klucz kalibracyjny, 4 sztuki,
Instrukcje użytkowania,
Odporność na promieniowanie UV,
Niskie siły pipetowania,
Wysoka powtarzalność i dokładność.
Konstrukcja przycisku wyrzutnika minimalizuje siły zrzutu końcówki,
Zdejmowany wyrzutnik, umożliwiający pracę z wąskimi probówkami.
Mechanizm uszczelniania końcówek.
Wbudowany mechanizm do samodzielnej rekalibracji.
Dobrze widoczny, 4-cyfrowy licznik (wygodny odczyt nastawionej pojemności).
Rękojeść pipety idealnie dopasowana do dłoni, wyposażona w podpórkę palca,
która odciąża zespół nadgarstka.
 Mała waga pipety oraz system miękkich sprężyn zapewnia wygodę w pracy
nawet podczas długich serii pipetowań.
 Niezawodny system uszczelek gwarantuje pewność.
Przedmiotem zamówienia jest Termohigrometr
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:
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-Płaska, nowoczesna obudowa na wysoki połysk,
-Do kontrolowania temperatury wewnętrznej i wilgotności powietrza,
-Pamięć maksymalnej / minimalnej wartości temperatury i wilgotności powietrza,
-Zakres pomiaru temperatury: od 0 do 50 stopni Celsjusza (dokładność pomiaru: +/- 0.1)
-Zakres pomiaru wilgotności od 20% do 95%.
3.2.6

Przedmiotem zamówienia jest pH metr
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:

3.2.7

-Wymienne elektrody,
-Możliwość zastosowania w wielu różnych aplikacjach (np.roztwory, żele, kremy, pasty),
-Parametry mierzone: pH; temperatura (°C),
-Zakres pomiarowy pH: 0-14,
-Zakres pomiarowy w temperaturze min.: 0-60°C,
-Min. rozdzielczość: 0,01 pH oraz 0,1°C,
-Min. dokładność:±0,02 pH oraz ±0,4°C,
-Kompensacja temperatury: Automatyczna,
-Temperatura pracy: 0 - 60°C,
-Wyświetlacz: wyświetlacz LCD,
-W zestawie głowice do różnych zastosowań.
Przedmiotem zamówienia jest Oprogramowanie do spektrofotometru
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:

3.2.8

-Zarządzanie bazami danych.
-Możliwość chronologicznego przyporządkowania zmierzonych danych próbek
definiowanym wzorom kolorów.
-Analiza graficzna oraz numeryczna odchylenia kolorów.
-Możliwość tworzenia kalibracyjnej bazy danych oraz obliczanie mieszanki kolorów
wiernie odpowiadającej wzorom.
-Aplikacja kompatybilna ze wszystkimi typami spektrofotometrów XRite.
-Obsługa wszystkich geometrii pomiarowych - celowaną, kulistą i wielokątową.
-Możliwość obliczania dokładnych receptur kolorystycznych.
-Możliwość nastawiania receptur np. z uwzględnieniem minimalnego zużycia
kolorantów.
-Oprogramowanie w języku polskim.
-Główne funkcje:
-Wartości L*a*b* - diagram i dane,
-Indeksy (ogólne i tekstylne),
-Wartości reemisji – krzywa i dane,
-Wyświetlanie diagramu trendu,
-Wizualizacja odcienia koloru,
-Opis werbalny odchylenia koloru,
-Zadawanie wielu kryteriów tolerancji,
-Mierzenie stosunkiem kontrastowym,
-Wyświetlanie receptury,
-Obliczanie receptury i korekty,
-Tworzenie danych kalibracyjnych,
-Możliwość kalibracji monitora,
-Wyświetlanie uwag i przywieszek,
-Tworzenie i przyporządkowywanie przywieszek,
-Tworzenie filtrów danych,
-Tworzenie projektów.
Przedmiotem zamówienia jest Monitor z odwzorowaniem kolorów
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Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:

3.2.9

-Wysokie odwzorowanie kolorów,
-Podstawowe złącza: Cyfrowe (HDMI), Cyfrowe (DVI-D), Display Port,
-Rodzaj matrycy: IPS,
-Rodzaj podświetlenia: LED,
-Proporcje wymiarów matrycy: 16:9,
-Przekątna ekranu min. [cal]: 24,
-Rozdzielczość: min 1920 x 1080,
-Typ ekranu: non-glare (matowy),
-Wysoka jakość obrazu,
-Rozdzielczości Full HD,
-Czas reakcji matrycy: 1 ms,
-Częstotliwość odświeżania obrazu: 144 Hz,
-Minimalizacja opóźnień i migotania obrazu,
-Głęboki kontrast: min 1000:1 (20000000:1 dynamiczny),
-Jasność min 300 cd/m² lub większa,
-Wielkość plamki 0.233 mm lub mniejsza,
-Czas reakcji plamki: 5 ms (szary do szarego) lub mniejszy,
-Kąt widzenia pion: co najmniej 178 ° ,
-Kąt widzenia poziom: co najmniej 178 ° ,
-Ilość wyświetlanych kolorów: minimum 1070 mln,
-Typ: graficzny.
Przedmiotem zamówienia jest Łaźnia wodna
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:

3.2.10

-Łaźnia wodna z układem chłodzącym,
-Gwarantuje utrzymanie temperatury wyższej lub niższej od temp. Otoczenia,
-Charakteryzuje się bezgłośną pracą, bardzo wysoką niezawodnością oraz niskim
poborem mocy,
-Łaźnia posiada wewnętrzną pompę cyrkulacyjną,
-Zakres temperatur: 10°C do +50°C lub +80°C (opcjonalnie, możliwość rozszerzenia do
+80°C),
-Minimalne wymiary wanny: 250 x 275 x 155 mm,
-Sterownik PID,
-Czujnik PT1000 zapewniają precyzyjną kontrolę i regulację temperatury.
-Timer.
-Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem.
-Min. moc chłodzenia: 180W.
-Min. moc grzania: 350W.
Przedmiotem zamówienia jest Homogenizator laboratoryjny

3.2.11

Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:
 Łagodny start,
 Minimalny zakres prędkości: 500 - 10000 rpm,
 Elektroniczna kontrola prędkości,
 Objętość mieszanej cieczy: 0,25-30 L,
 Maksymalne lepkości: 5000 mPas,
 W zestawie statyw teleskopowy,
 W zestawie min. jedna końcówka homogenizująca oraz klucz do mocowania,
 Wyświetlanie kodu błędów,
 Wyświetlanie aktualnej prędkości.
Przedmiotem zamówienia jest Cieplarka laboratoryjna
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:
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3.2.12

- obieg powietrza: naturalny,
- pojemność komory min 15 l,
- drzwi: drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne,
- zakres temperatury pracy: 5°C powyżej temperatury otoczenia... +100°C,
- sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD,
- materiał komory: stal nierdzewna,
- materiał obudowy: stal nierdzewna strukturalna,
- wymiary komory (szer/wys/gł): min. 320/230/200 mm,
- moc znamionowa: 300 W,
- praca z priorytetem temperatury (urządzenie najpierw osiąga zadaną temperaturę,
następnie zaczyna odliczać czas programu),
- możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu,
- możliwość zapamiętania trzech dowolnych programów Użytkownika,
- nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia,
- nastawienie czasu osiągania zadanej temperatury,
- regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury,
- możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia,
- sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury.
Przedmiotem zamówienia jest: Waga analityczna ze stolikiem
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:
Waga analityczna:
-Rozmiar szalki: 90 mm,
-max zakres pomiarowy: min. 120g,
-Czas stabilizacji: ~3sek,
-Działka elementarna d: 0,0001 g,
-Osłona przeciwzabrudzeniowa wagi
-Czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy 4,3",
-Menu w języku polskim,
-Podświetlana poziomiczka z przodu wagi,
-Wygodne do poziomowania nóżki,
-Tryby pracy: ważenie, ważenie procentowe, ważenie dynamiczne, sumowanie, liczenie
sztuk,
-Temperatura pracy: +10°C do +30°C.

3.2.13

Stolik:
-Stół antywibracyjny przeznaczony dla wag laboratoryjnych.
-Konstrukcja ze stali nierdzewnej z nierdzewnym blatem oraz kamienną płytą
stabilizującą, osadzoną na niezależnej podstawie.
-Zaprojektowany dla zapewnienia najwyższej stabilności wyników pomiarów masy.
-Zapewnia komfortowe warunki pracy z wagą, eliminując drgania podłoża oraz drgania
wywołane przez użytkownika podczas obsługi wagi.
Przedmiotem zamówienia jest: Myjka ultradźwiękowa
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:
-Działanie na zasadzie zjawiska kawitacji,
-Wanna i obudowa ze stali szlachetnej,
-Układ czasowy, umożliwiający samoczynne wyłączenie generatora
po upływie zadanego czasu,
-Regulator temperatury,
-Wyposażenie opcjonalne: cyfrowy sterownik mikroprocesorowy, nadzorujący proces
mycia.
-Minimalne Wymiary wew. wanny: 295 x 235 x 150 mm
-Minimalna pojemność: 9 l
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-Min. częstotliwość: 40 kHz
-Regulator temperatury: 30-80°C
-Układ czasowy: 0-30 min.
-Deklaracja zgodności CE
3.2.14

Przedmiotem zamówienia jest: Lodówka
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:
-minimalna pojemność 220/130 L (chłodziarka/zamrażarka),
-minimalne wymiary zewnętrzne: 550x600x1600 mm
-możliwość chłodzenia i zamrażania,
-zakres temperatury w chłodziarce: +2 do +10 º C,
-Zakres temperatury w zamrażarce: do -20 º C,
-możliwość wyświetlania temperatury,
-bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę i łatwopalnych.
-funkcje pozwalające na optymalne przechowywanie substancji chemicznych i
materiałów badawczych,
-precyzyjny moduł elektroniczny umożliwia wyjątkowo dokładną regulację temperatury,
-skuteczna izolacja,
-dynamiczny układ chłodzenia.

3.2.15

Przedmiotem zamówienia jest: Szybkie testy mikrobiologiczne
Planowany do zakupu zestaw musi posiadać parametry nie gorsze niż:










Łatwe w użyciu,
Zgodne z HCCAP oraz CCP,
Możliwość kontroli powierzchni roboczych, produktów spożywczych, kosmetyków,
Umożliwiają wykonanie badań mikrobiologicznych bez specjalistycznego
wyposażenia laboratoryjnego i przygotowania naukowego,
Gotowe do natychmiastowego użycia,
Powierzchnia kontaktowa: 10cm2
Lekko wypukłe żelowe podłoże agarowe, przyklejone do plastikowej mikroszalki,
Test na ogólną liczbę bakterii,
Czas inkubacji 24-48 godz. w temp. 37°C lub 48-96 godz. w temp.pokojowej.

3.3 OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.3.1
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
3.3.2
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z
przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na
prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający
prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
3.3.3
Cena przedmiotu zapytania – cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki
związane z realizacją przedmiotu zapytania koszty zakupu, montażu, uruchomienia oraz wszelkie
daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie,
związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami) oraz inne koszty jakie Wykonawca poniesie w celu
prawidłowej i zgodnej, z wymaganiami niniejszego zapytania i prawa, realizacji zamówienia. Cena
nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi
Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu
zapytania.
3.3.4
Maksymalny termin wykonania zamówienia to 31.05.2019
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Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia
obiektywnych i niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności
powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy.
3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA
3.4.1
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub
osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawanie 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.
3.4.2.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym a jego oferta zostaje odrzucona.
3.5 WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
3.5.1.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt
3.4.1. wg załączonego wzoru. (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
3.5.2.
Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których
dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”
informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest Zamawiający - ………………
z siedzibą przy …………………………, tel: …………………………., e-mail: ………………………………;
2) przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
3) podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 70 1 – 7055 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025);
4) dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów;
5) dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie
15 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania
umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane,
jako najkorzystniejsze;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych;
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych 1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
9) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. KRYTERIA OCENY OFERT
Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie
kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
KRYTERIA
PUNKTACJA
SPOSÓB OCENY
OCENY
MAKSYMALNA
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru (wynik zaokrąglony
zostanie do dwóch miejsc po przecinku):
Cena netto3

100 punktów
100 x

𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂4
𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒂5

Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematyki. Ocena ofert
zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY
5.1
5.2

5.3

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny
i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o
ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.)oraz
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku
poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Złożona oferta powinna zawierać:
 nazwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail
 termin realizacji
 kosztorys ofertowy ze wskazaną specyfikacją (parametrami)
 cenę netto dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt 3.2 będącej przedmiotem
zamówienia oraz cenę netto łącznie na wszystkie pozycje wymienione w pkt 3.2
 warunki i termin płatności
 cenę brutto dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt 3.2 będącej przedmiotem
zamówienia oraz cenę brutto łącznie na wszystkie pozycje wymienione w pkt 3.2.
 datę sporządzenia oferty
 datę ważności oferty

1

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o przetargowego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z prawem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
2

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
3

W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.
Cena najniższa - oznacza najniższą łączną cenę netto na wszystkie pozycje wymienione w pkt 3.2 będące przedmiotem zamówienia
określoną w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.
5 Cena badana – oznacza łączną cenę netto wskazaną w badanej ofercie (złożonej przez Oferenta i niepodlegającej odrzuceniu) na wszystkie
pozycje wymienione w pkt 3.2.
4

Strona 9 z 12

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

 pieczęć i podpis oferenta
Oferta musi być ważna co najmniej do 31.05.2019
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane pozycje zamówienia.
Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne
roszczenie względem Zamawiającego.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

6. PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO
6.1

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia
treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści w
miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 oraz poinformuje za pomocą poczty
elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła
zapytania.

7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY
7.1

TERMIN SKŁADANIA OFERT

7.2

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres mailowy
wskazany w pkt 7.2
Termin składania ofert upływa w dniu 08.03.2019
Oferty należy składać:
 osobiście i/lub
 za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny
Zamawiającego i/lub
 pocztą elektroniczną na adres biuro@euphora.pl z
kopią do m.stypula@euphora.pl

8. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY. POWIADOMIENIE OFERENTÓW
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi Zarząd
Spółki.
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert, o której mowa powyżej dokonana zostanie w terminie 14 dni licząc od dnia
następującego po upływie terminu składania ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą
sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
Zamawiający ogłosi wybór Oferenta w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt
2 niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. O wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zawiadomi Oferentów za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
Jeżeli Oferent nie złożył oświadczenia, o braku powiązań kapitałowych lub oświadczenie jest
niekompletne, zawiera omyłki lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Podobnie jeżeli Oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

8.6

8.6.1

Zamawiający poprawi w tekście Oferty:
1)
oczywiste omyłki pisarskie;
2)
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
3)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami niniejszego zapytania,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada wymaganiom niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem możliwości
dokonania poprawy omyłek w treści oferty na zasadach wskazanych w pkt 8.5 powyżej;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, z zastrzeżeniem możliwości dokonania poprawy
omyłek w treści oferty na zasadach wskazanych w pkt 8.5 powyżej;
6)wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w pkt 8.5 powyżej;
7)wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Rażąco niska cena oferty;
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679,
z późn. zm.);
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
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8.7
8.8

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie
przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
Modyfikacja zapytania ofertowego:
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania
ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub niejasności w treści
zapytania( w szczególności w odpowiedzi na pytania Wykonawców), dostosowania zapytania do
wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz
o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania
(szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z
celami Projektu).
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w miejscach publikacji
niniejszego zapytania wskazanych w pkt. 2 oraz zostaną poinformowani oferenci, od których
Zamawiający otrzymał już zapytania.
W przypadku modyfikacji istotnych treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony o
czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

8.9

Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego
zapytania wskazanych w pkt 2 oraz przekazana Wykonawcom, od których Zamawiający otrzymał
oferty.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

9. DODATKOWE INFORMACJE
OSOBA KONTAKTOWA

W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do
kontaktu z p. Magdaleną Stypuła, tel. +48 531
492 910, e-mail: m.stypula@euphora.pl

Kraków, 05.02.2019
Lista załączników do zapytania ofertowego:
- Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- Załącznik nr 2 Oświadczenie RODO
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