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Z a p y t a n i e o f e r t o w e nr  19 08 2016 A 

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

na lata 2014-2020 

 

Oś Priorytetowa 1: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw 
Podziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
Konkurs: 1/1.1.1/2015 
Ogłoszony przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory 

do badań mikrobiologicznych 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Alchem Grupa Sp. z o.o. 
ul. Polna 21 
87-100 Toruń 
NIP: 527-23-55-435, REGON: 017381150, KRS: 0000049251 
e-mail: ksolich@alchem.com.pl 

Telefon: 33 82 85 524, +48 696 474 396 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa filtrów HEPA do komory 1.8 na potrzeby realizacji badań przemysłowych 

Lp. Przedmiot i opis Ilość 
1 Filtr HEPA typ H14 o wymiarach:  

915x457x90 mm 
nominalny przepływ powietrza [m3/h]  minimum 600 
wymagania techniczne dotyczące budowy filtra : 
- rama filtra – ALU – rama z profilu aluminiowego anodowanego 
- uszczelka ciągła PU  po stronie „brudnej” – uszczelka poliuretanowa, ciągła, 
półokrągła, bez łączeń 
- siatka ochronna po stronie brudnej – metalowa siatka ochronna lakierowana 
na biało (preferowany kolor RAL 9010) po stronie napływającego powietrza 
- laminaryzator po stronie czystej – specjalna ukształtowana powierzchnia na 
wylocie filtra powodująca wyrównanie prędkości powietrza w strumieniu po 
stronie czystej (przepływ laminarny) 
- raport z badania całej powierzchni dla każdego filtra oddzielnie – 
indywidualny dla każdego filtra raport z badania skanerem laserowym (nie 
statyczne badanie punktowe) całej powierzchni filtra i potwierdzające brak 
przecieków oraz osiągnięcie klasy zgodnie z PN-EN 1822:2009 powiązany z 
indywidulanym numerem seryjnym. 
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2 Filtr HEPA typ H14 o wymiarach:  
1820x430x110 
nominalny przepływ powietrza [m3/h]  minimum 1200 
wymagania techniczne dotyczące budowy filtra : 
- rama filtra – ALU – rama z profilu aluminiowego anodowanego 
- uszczelka ciągła PU  po obu stronach – uszczelka poliuretanowa, ciągła, 
półokrągła, bez łączeń 
- siatka ochronna po stronie brudnej – metalowa siatka ochronna lakierowana 
na biało (preferowany kolor RAL 9010) po stronie napływającego powietrza 
- laminaryzator po stronie czystej – specjalna ukształtowana powierzchnia na 
wylocie filtra powodująca wyrównanie prędkości powietrza w strumieniu po 
stronie czystej (przepływ laminarny) 
- raport z badania całej powierzchni dla każdego filtra oddzielnie – 
indywidualny dla każdego filtra raport z badania skanerem laserowym (nie 
statyczne badanie punktowe) całej powierzchni filtra i potwierdzające brak 
przecieków oraz osiągnięcie klasy zgodnie z PN-EN 1822:2009 powiązany z 
indywidulanym numerem seryjnym. 
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1.1 Pozostałe wymagania 

a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 28 
dni kalendarzowych od dnia zamówienia; w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę 
będzie brany maks. czas dostawy;  

b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 45 dni kalendarzowych 
c. Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury 
d. Koszt dostawy - po stronie dostawcy; adres dostawy: Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Generała Stanisława 

Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała 
2. Kod CPV: 42514310-8 
1. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
2. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  

 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym*.  

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty wypełniony arkusz zgodności ze 
specyfikacją - wzór arkusza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz 
oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy  
 

IV. OPISSPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.  
2. Oferta musi: 
 Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe.  

 Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych 
mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).  
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 Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one 
przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).  

 Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.) oraz informację o pozostałych 
wymaganiach zgodnie z punktem 1.1 z części II (o ile są wymagane).  

 Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części III (o ile są wymagane)  
 Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 19 08 2016 A 

 
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z 

przyczyn formalnych. 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:  

 złożenie oferty w terminie;  

 przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;  

 zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części 
II.  

2. Kryterium oceny ofert:  

 Cena 100 pkt. 

3. Sposób dokonywania oceny 

 
Wygrywa oferent, który uzyska największą ilość pkt. 
a) cena (100 pkt) 
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru: 
cena oferty najniższej / cena rozpatrywana dla danego oferenta * 100 = liczba punktów 
 

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający 
powoła się na termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do 
ponownego przedstawienia ofert. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 28 dni kalendarzowych od dnia zamówienia 
 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert do: 05.09.2016  r. godz.23:59 CET.  
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

biotectum@alchem.com.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Gen. St. Maczka 9, 43-
300 Bielsko-Biała w terminie podanym w pkt. 1, część VII.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do 
Zamawiającego.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  

6. Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie:  
 http://www.alchem.com.pl/zamowienia-publiczne 
 www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/ 
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z 
którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie. Wyniki postępowania zostaną 
umieszczone ba stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 
IX. ZAWARCIE UMOWY 

1. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia 
Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy 
z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy ofert lub 
niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli 
taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert. 
 

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy 
wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. Umowa może być zmieniona w 
drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania 
ofertowego. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego. 

 
 

X. DODATKOWE INFORMACJĘ  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły 
mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Dokonane zmiany zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie  
www.alchem.home.pl/zamowienia-publiczne 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/ 
 
Wprowadzone zmiany będą  wiążące dla oferentów.  

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu 
jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  
 

3. Zamawiający zastrzega  możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości 
nieprzekraczającej 50% wartości ceny przedstawionej oferty. 

 
Dodatkowych informacji udziela p. Krzysztof Solich pod adresem email: biotectum@alchem.com.pl 
 
 
 
 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www./
http://www./
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
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 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.  

 
 


