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Koszalin, 24.03.2021 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2021/RPOWZ 
 
Tytuł projektu: „Nabycie infrastruktury B+R w celu prowadzenia prac nad nowymi 
i udoskonalonymi produktami w firmie RECYKLON”. 
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 
konkurencyjności zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020” oraz „ Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach 
realizowanych w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”. 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R 
w przedsiębiorstwach, Typ 1 projektu: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. 
 
I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta:  
Zakład Usługowy „Recyklon” Piotr Radosz Sp. J. 
ul. Słowiańskiej 17 A,  
75-846 Koszalin 
Mail: biuro@recyklon.pl 
Tel: +48 94 341 72 32 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
KOD CPV:  
42990000-2 Różne maszyny do specjalnego zastosowania 
38410000-2 Przyrządy pomiarowe 
 
Zapytanie ofertowe dotyczy infrastruktury B+R do opracowania własnej receptury tworzywa 
biodegradowalnego: 

1. Plastometr o zakresie temperatury 50-400℃ 
Urządzenie do badania wskaźnika szybkości płynięcia stopu służy do określenia masowego 

przepływu stopu (MFR) oraz objętościowego natężenia przepływu stopu（MFV) i gęstość stopu 

żywicy termicznej, do testów na tworzywach sztucznych polietylen, polistyren, polipropylen, itp., 
których temperatury topnienia są niższe. 
Wskaźnik szybkości płynięcia zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszymi 
standardami GB i ISO. Aparat z szybkością wskaźnika szybkości płynięcia przyjmuje regulację 
temperatury PID, wyświetlacz cyfrowy, może ciąć materiał auto, może mieć dwie metody pomiaru, 
MFR i MVR, z funkcją szybkiego ładowania lub bez i wydruk raport z testu, ekran dotykowy LCD lub 
ekran LCD. 
Współczynnik płynięcia jest podstawowym parametrem każdego tworzywa sztucznego, pozwala 
na określenie metody przetwórstwa danego tworzywa oraz jego zastosowania. 
Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu 
poszczególnych receptur, przy określonych normach. 
Aparat zgodny z ISO 1133 lub ASTM D1238 lub tożsamą; umożliwia dokonywanie badań dla 
obciążeń 2,16 i 5,0 kg. Wskaźniki MFR, MFV i gęstość stopu przeliczane są automatycznie. 
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2. Tester zerwania folii o mocy AC 220V 50Hz. 
Tester zrywania folii ma zastosowanie w teście zrywania folii, arkuszy, PVC, PVDC, folii 
wodoodpornych, materiałów tkanych, polipropylenu, poliesteru, papieru, tektury, tekstylii i 
włóknin itp. Pozwala na badanie wytrzymałości folii ( określenie punktu zerwania ). 
Urządzenie sterowane mikrokomputerami, z pomiarem automatycznym i elektronicznym; 
Pneumatyczne zaciskanie próbek i zwalnianie wahadła; Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek 
folii wyprodukowanej przy zastosowaniu poszczególnych receptur, przy określonych normach.  
Zgodne z normą ISO 6383, lub tożsamą. 
 

3. Tester rozciągania folii i siły zgniotu o minimalnym zakresie prędkości 1-300mm/min. 
Elektroniczna uniwersalna maszyna testująca do różnych tworzyw sztucznych, wykonująca testy 
właściwości mechanicznych, takich jak rozciąganie, ściskanie, zginanie, rozrywanie, obieranie, 
ścinanie itp. 
Tester powinien posiadać duży wyświetlacz LCD. Wyświetlacz może wyświetlać krzywą (wartość 
siły, przemieszczenie); 
Pozwala na określenie parametru rozciągalności folii i siły zgniotu. 
Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu 
poszczególnych receptur, przy określonych normach. 
 

4. Tester przebicia  
Elektroniczny tester przebicia to niezbędny przyrząd do produkcji, badania i nadzór jakości. Służy 
do wyznaczania odporności udarowej dla folii z tworzyw sztucznych - określa siłę potrzebną do 
przebicia folii. Odporność na przebicie wyznacza się przy pomocy klasycznej metody z użyciem 
wahadła o różnej energii uderzenia. Odporność testowanego materiału na przebicie określana jest 
poprzez wyznaczenie energii koniecznej do przebicia próbki przez uderzenie bijaka w kształcie 
półkuli. 
Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu 
poszczególnych receptur, przy określonych normach. Zgodne z normą ASTM 3420 lub tożsamą. 
 

5. Tester gorącego zgrzewu z precyzją kontroli temperatury ±0.2ºC. 
Tester zgrzewu uszczelnia próbkę w celu określenia parametrów zgrzewania folii, określa jakość 
zgrzewania folii wykonanej z poszczególnych mieszanin tworzyw sztucznych. Parametry 
uszczelnienia obejmują temperaturę zgrzewania, czas przebywania i ciśnienie zgrzewania. 
Materiały termozgrzewalne o różnej temperaturze topnienia, stabilności cieplnej, płynności i 
grubości mogą wykazywać różne właściwości zgrzewania, które powodują oczywiście inną technikę 
zgrzewania. 
Sterowanie mikrokomputerem; Wyświetlacz LCD; Cyfrowy system kontroli temperatury P.I.D: 
Powinien określać jakość zgrzewania folii wykonanej z poszczególnych mieszanin tworzyw 
sztucznych. 
Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu 
poszczególnych receptur, przy określonych normach. Zgodny z normą ASTM F2029 lub tożsamą. 
 

6. Tester zamglenia o minimalnej wartości wskazania przepuszczalność światła 0,01% oraz 
zamglenie 0,01%. 
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Miernik zamglenia- skomputeryzowany automatyczny przyrząd pomiarowy przeznaczony do 
zamglenia i przepuszczalności światła przezroczystego – powinien określać poziom 
przepuszczalności światła przez folię. 
Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu 
poszczególnych receptur, przy określonych normach. Zgodne z normą ASTM D1003 lub ISO13468 
lub tożsamą. 
 

7. Tester starzenia się produktów o dokładność kontroli temperatury: + 10 ° C. 
Urządzenie służące do symulacji efektu starzenia sią produktu pod wpływem temperatury, tlenu i 
promieniowania UV. Produkt umieszczony w takiej komorze (w naszym przypadku folia bio) 
poddawany jest przyśpieszonemu efektowi starzenia się. 
Dokładność kontroli temperatury: + 10 ° C. 
Jednorodność rozkładu temperatury: + 1%. 
Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu 
poszczególnych receptur, przy określonych normach. 
 

8. Urządzenie służące do badania udarności detali z tworzyw sztucznych  
Służy do pomiaru udarności detali z tworzyw sztucznych. Tzw. Młot Charpyego, młot Izoda. 
Wykorzystuje technologię sterowania komputerowego do automatycznego przetwarzania danych 
testowych w celu utworzenia drukowanego raportu. Dane można zapisać na komputerze w celu 
zapytania i drukowanie w dowolnym momencie. 
Zakres energii: 1J - 5J 
Prędkość uderzenia: 2,9 m/s 
 

9. Urządzenie do badania poślizgu folii  
Urządzenie do zastosowania przy badaniu statycznego i dynamicznego współczynnika tarcia folii i 
arkuszy z tworzywa sztucznego. 
Jest kontrolowany przez komputer, automatycznie mierzy i wyświetla współczynnik tarcia z 
niezawodną wydajnością, wysoką dokładnością i wielofunkcyjnością. 
Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu 
poszczególnych receptur, przy określonych normach. Zgodność z normą ASTM D1894 lub ISO 8295. 
 

 
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 
W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 
1. Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 

przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne 
doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  

2. Sposób dokonania oceny warunku w odniesieniu do punktu 1.: warunek ten zostanie spełniony 
jeśli oferent przedstawi oświadczenie zgodnie ze wzorem będącym częścią formularza oferty. 
Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza 
spełnienie warunku); 

3. Oferent, który nie wypełni powyższego warunku określonego w punkcie III zostanie wykluczony 
z postępowania. 
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IV. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych i procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny oferty: 

Dostawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej: 
a. Cena brutto przedmiotu zamówienia (waga 80) 
b. Gwarancja – liczba miesięcy (waga 20) 

 
V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  
1. Sposób wyliczenia punktów nastąpi przy zastosowaniu poniższych wzorów oraz wytycznych: 

a. Cena brutto przedmiotu zamówienia (waga 80) 
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 

CN x 80   

P1 = -------------------------      
                    CR 

 P1 – otrzymane punkty 
 CN – cena brutto oferty najniższej ze złożonych ofert 
 CR – cena brutto oferty rozpatrywanej 

Najkorzystniejsza oferta otrzyma 80 pkt. 
Ocenie podlega łączna cena brutto oferty. Łączna cena brutto oferty musi zawierać wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia w niniejszym 
postępowaniu oferty Dostawcy zagranicznego (EUR) nie zobowiązanego do zapłaty w Polsce podatku 
VAT z tytułu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania – w celu 
zapewnienia możliwości porównania cen oferowanych przez Dostawców krajowych z cenami 
Dostawców zagranicznych – porównaniu cen, podlegać będzie kwota po doliczeniu obowiązującej 
w Polsce stawki podatku VAT. 
 

b. Gwarancja – liczba miesięcy (waga 20) 
Punktacja za gwarancję przypisana zostanie zgodnie z poniższym zestawieniem: 
Liczba miesięcy – do 12 – 0 pkt. 
Liczba miesięcy – 13-24 – 5 pkt. 
Liczba miesięcy – 25-36 – 10 pkt. 
Liczba miesięcy – powyżej 36 – 20 pkt. 

Minimalny wymagany okres gwarancji to 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Określenie okresu 
gwarancji poniżej wymaganego minimum, tj. 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
 
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych 

w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. Ilości punktów stanowić będzie 
końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość 
punktów. 

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P) po 
zsumowaniu kryteriów oceny ofert. 

4. 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. 

5. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami opublikowano pod adresem: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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6. Informacja o wyniku postępowania umieszczona zostanie pod adresem 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (niezwłocznie po rozstrzygnięciu 
postępowania ofertowego). Na pisemny wniosek podmiotu, który złożył ofertę, istnieje 
możliwość wglądu do protokołu wyboru oferty. 
 

VI.  Miejsce oraz termin składania ofert: 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 02.04.2021 r. o godzinie 12.00. 
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, bądź mailowo na adres: Zakład Usługowy 

„Recyklon” Piotr Radosz Sp. J., ul. Słowiańskiej 17 A, 75-846 Koszalin, mail: patrycja@recyklon.pl 
3.  Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi w dniu 02.04.2021 r. o godzinie 14.00 

w siedzibie Zamawiającego.  
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą podlegały zniszczeniu. 
5. Przed upływem terminu składania ofert, Dostawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub ją wycofać bez podania przyczyny. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.  

 
VII. Termin wykonania zamówienia:  
1. Maksymalny termin wykonania zamówienia to: 22.06.2021 r. 
Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym nastąpi podpisanie przez obie 
Strony protokołu odbioru końcowego robót. 
2. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, niezależnych 

od Wykonawcy. 
 
VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia: 
1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu beneficjanta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą 
(Oferentem), 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

2. Warunek braku powiązań kapitałowych i osobowych zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi 
oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod 
oświadczeniem oznacza spełnienie warunku). 

 
IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Dostawcy. 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:patrycja@recyklon.pl
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2. Dopuszczalne będą zmiany, w szczególności: 

 wynikające ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy; 

 zmiany terminu realizacji zamówienia z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Dostawcy; 

 zmian organizacyjnych polegających na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej 
Dostawcy.  

 zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT; 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być 

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod 
rygorem nieważności. 
 

X. Informacje o możliwości składania ofert częściowych: 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych 
 
XI. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą: 
1. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu oferty wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy zgodnie 

z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania 

Dostawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Dostawców. 
6. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) – w wartościach 

netto i brutto. 
7. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Dostawca składający ofertę. 
 
XII. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Dostawcy wyłonionemu w postępowaniu 

zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej 
w umowie zawartej z Dostawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na 
podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy, 
natomiast Dostawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Dostawcy zamówień 
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości 
realizowanego zamówienia , niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie 
stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

b. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego. 
 

XIII. Pozostałe informacje: 
1. Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadzie 

wzajemnego porozumienia. 
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2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą do sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  
4. Zamawiający dopuszcza możliwość posiłkowania się przez Dostawcę podwykonawcami. 
5. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględniona 
zostanie informacja o zmianie. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia 
zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to 
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

6. Niniejsze postepowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 
w Załączniku nr 5 do umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu 
o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zm.), dlatego nie jest 
możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w Ustawie. 

7. Termin związania ofertą upływa po 14 dniach licząc od terminu składania ofert. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym 

jego etapie bez podania przyczyny oraz pozostawienia postepowania bez wyboru oferty. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych ofert pod kątem rażąco niskiej ceny, 

zgodnie z procedurą opisaną w art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych. 

 
Zawiera:  
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz oferty 
               ………………………….. 
          (miejscowość, data) 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 (nazwa, adres, NIP) 

      Zakład Usługowy „Recyklon” Piotr Radosz Sp. J. 
ul. Słowiańskiej 17 A,  

75-846 Koszalin 
Mail: biuro@recyklon.pl 

NIP 6692397501 
 

OFERTA 
 

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2021/RPOWZ z dnia 24.03.2021 r. opublikowane 
pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, dotyczące projektu: 
„Nabycie infrastruktury B+R w celu prowadzenia prac nad nowymi i udoskonalonymi produktami 
w firmie RECYKLON”. 
Przedstawiam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

a. Cena 
 

Infrastruktury B+R do opracowania własnej receptury tworzywa biodegradowalnego 

 
 
1 

 
Plastometr o zakresie temperatury 50-
400℃. 

CENA NETTO:  
……………………………………………….…Waluta:…………… 

CENA BRUTTO:  
…………………………………………………Waluta:…………… 

 
2 

 
Tester zerwania folii o mocy AC 220V 
50Hz. 

CENA NETTO:  
……………………………………………….…Waluta:…………… 

CENA BRUTTO:  
…………………………………………………Waluta:…………… 

 
3 

 
Tester rozciągania folii i siły zgniotu o 
minimalnym zakresie prędkości 1-
300mm/min. 
 

CENA NETTO:  
……………………………………………….…Waluta:…………… 

CENA BRUTTO:  
…………………………………………………Waluta:…………… 

 
4 

 
Tester przebicia 

CENA NETTO:  
……………………………………………….…Waluta:…………… 

CENA BRUTTO:  
…………………………………………………Waluta:…………… 

 
5 

 
Tester gorącego zgrzewu z precyzją 
kontroli temperatury ±0.2°C. 

CENA NETTO:  
……………………………………………….…Waluta:…………… 

CENA BRUTTO:  
…………………………………………………Waluta:…………… 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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6 

 
Tester zamglenia o minimalnej wartości 
wskazania przepuszczalność światła 
0,01% oraz zamglenie 0,01%. 
 

CENA NETTO:  
……………………………………………….…Waluta:…………… 

CENA BRUTTO:  
…………………………………………………Waluta:…………… 

 
7 

 
Tester starzenia się produktów o 
dokładność kontroli temperatury: + 10°C. 

CENA NETTO:  
……………………………………………….…Waluta:…………… 

CENA BRUTTO:  
…………………………………………………Waluta:…………… 

 
8 

 
Urządzenie służące do badania udarności 
detali z tworzyw sztucznych  
 

CENA NETTO:  
……………………………………………….…Waluta:…………… 

CENA BRUTTO:  
…………………………………………………Waluta:…………… 

 
9 

 
Urządzenie do badania poślizgu folii  

CENA NETTO:  
……………………………………………….…Waluta:…………… 

CENA BRUTTO:  
…………………………………………………Waluta:…………… 

 
b. Gwarancja:…….………………………………(liczba miesięcy – minimum 12 miesięcy od daty odbioru 

końcowego) 
 
Oświadczam, iż: 

1. Oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przedmiotem zapytania 
ofertowego. 
 

………………………………………. 
(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa) 

 
2. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
(Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą 
(Oferentem), 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

 
 

………………………………………. 
(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa) 
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3. Oferent posiada niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, 
niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  

 
 

………………………………………. 
(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa) 

 
 

4. Oferent zapoznał się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w zapytaniu 
ofertowym oraz uzyskał niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 
 

………………………………………. 
(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa) 

 
 

5. Oferent uwzględnił w cenie oferty wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 
przyszłego świadczenia umownego. 

 
 

………………………………………. 
(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa) 

 
 

6. Oferent akceptuje termin realizacji zamówienia. 
 
 

………………………………………. 
(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa) 

 
 

7. Oferent zapoznał się z opisem technicznym i nie wnosi w stosunku do niego żadnych uwag. 
 
 
 

………………………………………. 
(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa) 

 
 
 


