Zapytanie ofertowe nr 5/2021/NFOŚiGW
z dnia 14.04.2021 r.

na wykonanie, dostawę i montaż form odlewniczych oraz matrycy na potrzeby EKOTECHNOLOGIE
S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej
technologii przetwarzania odpadów polimerowych" dofinansowanego przez Narodowym Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1
"Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych". Projekt współfinansowany z publicznych
środków krajowych.

Osoby uczestniczące w postępowaniu ze strony Zamawiającego:
SPORZĄDZIŁ: w dniu 14.04.2021 r. – Jarosław Kondrat.
ZATWIERDZIŁA: w dniu 14.04.2021 r. – mgr inż. Bożena Chmielina – Przewodnicząca Komisji
przetargowej.
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I. ZAMAWIAJĄCY:
EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat
ul. Jagiellońska 26, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
NIP: 599-316-90-42
Regon: 0811176500
Osoba do kontaktu:
Jarosław Kondrat
e-mail: kondrat.jaroslaw@gmail.com
tel. 509808266 (kontakt od godz. 8.00 do 15.00 w dni robocze)
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie publicznego Zapytania ofertowego, stosując
do całego procesu wyboru Wykonawcy obiektywne i takie same dla wszystkich wykonawców
wymagania, taką samą weryfikację ich spełniania oraz konsekwentnie je egzekwując, a także
stosując takie same kryteria oceny każdej ze złożonych ofert. W szczególności zastosowanie
1
5
mają przepisy o przetargu w oparciu o art. 70 – 70 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
2. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Postępowanie zostało upublicznione na stronie pod linkiem: https://eko-technologie.info
oraz przesłane do nie mniej niż 3 potencjalnych wykonawców działających w branży, której
dotyczy przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdą
z poszczególnych części. Oferty winny być składane tylko i wyłącznie na całość przedmiotu
zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany
zapytania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.
9. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie
w stosunku do Zamawiającego.
10. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną,
osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która
oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji
zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.
III. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta składana musi zawierać następujące informacje:
 nazwę i adres Wykonawcy,
 nr NIP,
 dane kontaktowe Wykonawcy,
 datę sporządzenia oferty.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
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3. W przypadku oferty składanej w wersji papierowej - oferta powinna być złożona w zamkniętej
kopercie opisanej "Oferta na zapytanie ofertowe nr 5/2021/NFOŚiGW" wraz z podaniem nazwy
i adresu Wykonawcy.
4. Oferta musi być trwale zespolona. Przez trwałe zespolenie rozumie się:
 W przypadku oferty składanej w wersji papierowej oferta wraz z wszystkimi załącznikami
powinna być zbindowana, zszyta lub połączona w inny trwały sposób.
 W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) oferta wraz
z wszystkimi załącznikami nie powinna być większa niż 20 MB.

5. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której oferuje tylko jedną cenę za
realizację przedmiotu zamówienia.
6. Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzach stanowiących załączniki nr 1-4 do niniejszego
zapytania:
 Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, na formularzu stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Deklaracja spełnienia wymagań i parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
stanowiące załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego,
 Jeśli upoważnienie podpisującego ofertę do reprezentowania Wykonawcy, nie wynika z
dokumentu rejestrowego dostępnego w rejestrach publicznych (CEIDG, KRS), należy dołączyć
pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy.

7. Oferta i wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta, która nie spełni któregokolwiek warunku formalnego z określonych w punktach II. i III.,
zostanie odrzucona i nie będzie poddawana dalszej ocenie, z zastrzeżeniem możliwości
jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty. W przypadku braku
uzupełnień w terminie oferta zostanie odrzucona. Wezwanie zostanie wysłane na adres mailowy
wskazany w danych kontaktowych Wykonawcy podanych w treści oferty.
9. Wszelkie opublikowane zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na
zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego są wiążące dla
Wykonawców.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Złożą ofertę zgodną z treścią zapytania ofertowego - weryfikowane na podstawie treści
formularza ofertowego i załączników nr 1 do nr 4.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
formularza ofertowego wraz z załącznikami.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Nie otwarto wobec nich postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego
osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, gdzie przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zobowiązany jest przedstawić stosowne oświadczenia, zgodnie ze wzorem znajdującym się w
formularzu ofertowym i załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie
o braku powiązań z Zamawiającym.
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V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż form odlewniczych oraz
matrycy do zastosowania w linii do przetwarzania różnoimiennych i zanieczyszczonych
odpadowych tworzyw polimerowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż wszystkich fabrycznie nowych
elementów według poniższego opisu przedmiotu zamówienia.
L.p.

3.

4.

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Matryca (szt. 1) w postaci płaskiej stalowej podstawy o wymiarach 1500mm x 1500mm, ze
stalowymi ściankami na każdym brzegu o wysokości 50 mm, umożliwi pozycjonowanie co
najmniej 6 sztuk form odlewniczych, w taki sposób, że podczas grawitacyjnego nalewania
tworzywa do formy, szczególnie podczas przejścia do kolejnej formy, tworzywo, które nie
zostanie wlane do formy spłynie na powierzchnię matrycy i będzie mogło być z niej usunięte.
Matryca będzie zabezpieczała przed wydostaniem się gorącego tworzywa poza stół
wibracyjny, na którym będzie osadzona.

2.

Formy odlewnicze 20 szt. w tym:
- 10 szt. form będzie w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o wymiarach nominalnych
120 x 60 x 60 mm (długość x szerokość x wysokość), przy czym wymiar rzeczywisty będzie
zawierał się w przedziale +/- 10 mm wymiaru nominalnego, pochylenie bocznych ścianek
formujących będzie zawierało się w przedziale od 1 do 5 st., co umożliwi odformowanie i
usunięcie grawitacyjne z formy kształtek polimerowych (bez konieczności stosowania
skomplikowanych układów wypychających). Formy wykonane z blachy stalowej czarnej o
grubości ścianki 5 mm, wzmocnione co najmniej dwoma profilami o grubości 5 mm na
zewnątrz formy, w celu usztywnienia i zapobiegania odkształceniom formy. Wymagana jakość
wykonania odpowiadająca laserowemu cięciu blach. Formy wyposażone w uchwyty do
przenoszenia i obracania formy.
oraz
- 10 szt. form będzie w kształcie graniastosłupa, korzystnie o podstawie sześciokąta
foremnego, wysokość kształtki będzie zawierać się w przedziale liczbowym od 250 do 300 mm
i nominalnej odległości pomiędzy przeciwległymi ścianami bocznymi zwierającymi się w
przedziale liczbowym od 34 do 40 cm.
grubość ścianek 3,5-4 mm (blacha stalowa), dno blacha stalowa ryflowana grubość 4mm
Kąt pochylenia ścianek, korzystnie w zakresie od 1 do 5 st., powinien umożliwić grawitacyjne
odformowanie kształtu i usunięcie kształtek w postaci graniastosłupa. Formy wyposażone w
rączki pozwalające na obrócenie formy celem usunięcia odlewu.
Formy będą obciążane strumieniem masy wylewanej do jej powierzchni formujących, musza
umożliwić prawidłową realizację zadań związanych z formowaniem brył w kształcie
prostopadłościanu i graniastosłupa i ich usuwaniem bez konieczności stosowania
mechanicznych układów wypychających.

Pozostałe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
a. Wszystkie elementy zamówienia muszą być wykonanie zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz normami,
b. Wykonywanie wszelkich prac obsługowych, konserwacyjnych lub naprawczych zgodnie z
wymogami BHP, p.poż, i zasadami ergonomii,
c. Dostawca zapewnia Instrukcję obsługi instalacji oraz zgodność przedmiotu zamówienia z
obowiązującymi normami.
Zamawiający zastrzega, że dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się transportem
Wykonawcy do hali badawczej, ul. Wolności 57, 69-113 Górzyca. Załadunek, rozładunek,
ubezpieczenie oraz transport przedmiotu zamówienia zostanie ujęty w cenie sprzedaży,
a każdorazowy odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokumentowany na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego.
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5.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia niezbędnych informacji i pomocy potrzebnej do
zrozumienia i wyjaśnienia niejasności we wszelkich sprawach objętych przedmiotem
zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, ze przedmiot zamówienia zostanie dostarczony jako kompletny w
funkcji celu jakim jest wykorzystywanie w celach badawczych i inną dokumentacją
wymaganą dla tego typu urządzeń, zgodnie z ogłoszeniem o udzielnie zamówienia oraz
wytycznymi ze strony Zamawiającego, wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności
i w sposób gwarantujący pełne i prawidłowe zabezpieczenie interesów Zamawiającego.
7. Dostarczony przez Wykonawca przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy.
8. Dostarczony przez Wykonawca przedmiot zamówienia będzie wolny od wad prawnych,
w szczególności praw osób trzecich związanych z prawami autorskimi.
9. CPV:
 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
 42940000-7 Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw
 43415000-5 Formy odlewnicze
10. Zamawiający dopuszcza płatność zaliczkową do maksymalnej wysokości 15.000,00 zł netto
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) i płatności po podpisaniu każdego protokołu
odbioru dostawy przedmiotu zamówienia (jednak nie więcej niż 2 płatności) i po
przedstawieniu prawidłowego dokumentu księgowego w terminie do 7 dni licząc od daty
otrzymania faktury/rachunku.
11. Zamawiający wymaga objęcia gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający zastrzega, że cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.

Termin realizacji zamówienia do dnia 15 czerwca 2021 r.
Jako datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania
umowy najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po wyborze wykonawcy w ramach
niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza wcześniejsze lub późniejsze rozpoczęcie wykonywania przedmiotu
zamówienia, jak również jego zakończenie w przypadku wystąpienia okoliczności to
uzasadniających, zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

VII. OPIS SPOSOBU OKREŚLENIA CENY OFERTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proponowaną cenę określonego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu
Oferty (załącznik nr 1).
Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto.
Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla
zawieranej umowy.
W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te
kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu
zakończenia procedury składania ofert.
Podając cenę należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową
realizacją przedmiotu zamówienia.
W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ceny netto oraz
ceny brutto a także wykazania podatku VAT zawartego w oferowanej cenie.
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VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 22.04.2021 r. do godz. 10:00, wyłącznie
w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
 drogą pocztową (przesyłka rejestrowana) lub kurierem na adres Zamawiającego:
EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat, ul. Wolności 57, 69-113
Górzyca lub;
 pocztą elektroniczną - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami
na adres: kondrat.jaroslaw@gmail.com.
O terminie złożenia oferty decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, przy czym termin wpływu oferty zostanie zachowany w przypadku wpływu
wersji elektronicznej oferty na podany adres e-mail przed upływem wskazanej powyżej
godziny składania ofert.
Oferty złożone po terminie nie zostaną poddane dalszej ocenie i zostaną odrzucone.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2021 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nie jest jawne ani publiczne.
Wybór Wykonawcy zostanie upubliczniony poprzez zamieszczenie informacji o wyniku
postępowania na stronie https://eko-technologie.info lub poprzez przekazanie informacji
drogą mailową, przy czym Zamawiający skontaktuje się bezpośrednio jedynie z oferentem,
który zostanie wybrany jako Wykonawca.
Zamawiający planuje podpisanie umowy z Wykonawcą niezwłocznie w ciągu dwóch dni
roboczych po wyborze dostawcy w ramach niniejszego zapytania ofertowego, w siedzibie
Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.
Oferta musi być ważna do dnia 15.05.2021 r.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny prawidłowo złożonych ofert na podstawie poniższego kryterium:
L.p.
1

Kryterium

Waga procentowa

Oferowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wg
opisu przedmiotu zamówienia [zł]

100% (max. 100 pkt)

Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium „Oferowana cena netto za wykonanie przedmiotu
zamówienia wg specyfikacji i opisu przedmiotu zamówienia [zł]” nastąpi wg wzoru:
Najniższa oferowana cena netto [zł]
------------------------------------------------- x 100 punktów
Oferowana cena netto [zł]
1.

W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów w ramach
złożonej oferty.
2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia o przyznawanej punktacji:
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
 Jeżeli punkty otrzymane na podstawie kryterium dadzą wyniki wyrażone w ułamkach,
zostaną one każdorazowo i dla każdej oferty zaokrąglone do 2 cyfr po przecinku.
 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiają taki sam poziom ceny, Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe.
3. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą punktację
przyznaną zgodnie z kryteriami oceny ofert.
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X.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.

Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie https://ekotechnologie.info lub przekaże oferentom mailowo oraz skontaktuje się z wybranym
Wykonawcą.
Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu
podpisania umowy.
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.
2.

3.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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. ZMIANY ISTOTNYCH 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.
2.
3.
4.

Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
Zmiana sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie wykonawcy maksymalnie do
dnia 30.06.2021 r.
Wystąpienia siły wyższej. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź,
katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia,
których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
a. Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych
terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania
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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.
5. Inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do
zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem
i dokumentacją.
6. Konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu badawczego.
7. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie
terminu realizacji zamówienia, zmniejszenie wartości zamówienia).
8. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia na wniosek Zamawiającego wynikający ze
stanu prac nad pracami przygotowawczymi w zakresie linii przetwarzania odpadów ale nie
więcej niż o 30 dni od dnia planowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
Zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony.
XIII. KARY UMOWNE
1.

2.
3.
4.

Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar
umownych w następujących przypadkach:
a. za opóźnienie w wykonaniu w terminie przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu
określonego w umowie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia należnego netto Wykonawcy
określonego odpowiednio w Umowie za wykonanie zadania, za każdy dzień opóźnienia;
b. za opóźnienie w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
Umowy w zakresie danego zadania - w wysokości 1,0% wynagrodzenia netto należnego
Wykonawcy określonego w Umowie za wykonanie Zadania, za każdy dzień opóźnienia;
c. w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub w części z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub
części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto
należnego wykonawcy na podstawie Umowy;
Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty
obciążeniowej przez Zamawiającego na rachunek wskazany w nocie obciążeniowej.
Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości
lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100%
całkowitej wartości netto przedmiotu Umowy.

XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.
2.
3.

4.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych, wariantowych, nie planuje zamówień
polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w toku badania i oceny ofert złożenia przez
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego
zapytania ofertowego, a Zamawiający bez zbędnej zwłoki udzieli wyjaśnień Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza następujące formy zapytań:
a. pisemna,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia będą udzielane przez Zamawiającego drogą mailową i
publikowane na stronie https://eko-technologie.info

Str. 9

XV. ZAŁĄCZNIKI
Do niniejszego zapytania dodano następujące załączniki, które składają wszyscy Wykonawcy jako
ofertę w niniejszym postępowaniu oprócz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego:
 Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy,
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z
Zamawiającym,
 Załącznik nr 3 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 Załącznik nr 4 - Deklaracja spełniania wymagań i parametrów technicznych przedmiotu
zamówienia.
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