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Zapytanie ofertowe nr 03/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 

z dnia 26 listopada 2019 r. 
 

I. Zamawiający:  

Novilet Sp. z o.o. 
ul. Romana Maya 1 
61-371 Poznań 
Tel: 61 670 73 17 
NIP: 7822574386 
KRS: 0000519874 

 

II. Tryb postępowania: 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą rozeznania rynku i nie podlega przepisom ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieścił 
ogłoszenie o konkursie w Bazie Konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, 
wysyłane do potencjalnych Wykonawców/Oferentów, zostaje umieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego www.novilet.eu jak również w jego siedzibie, w celu wybrania najkorzystniejszej 
oferty. 

III. Postanowienia ogólne 

1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup markerów EPR” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-
0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian 
neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., 
sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm. 
 

Załącznik nr 1 – szczegółowe warunki zamówienia 
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy – wzór 
Załącznik nr 3 – wzór umowy – wzór 
 

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert zawierających więcej elementów niż 

wyspecyfikowano. 

5.  Przed wysłaniem zamówienia lub zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

możliwości negocjacji cenowych z Wykonawcom/Oferentem, którego oferta uznana została za 

najkorzystniejszą. W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w 

ofercie. 

 

Wspólny słownik zamówień CPV: 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 24950000-8 
„Specjalistyczne produkty chemiczne”. 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków – 
kryteria formalne: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Oferenci, którzy: 
a. posiadają potencjał techniczny i organizacyjny, a także dysponują osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 
b. spełniają wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 
c. nie podlegają wykluczeniu z możliwości realizacji zamówienia 

Zamawiający ustala następujące, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 lit. a. powyżej, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny i organizacyjny, a także dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie 
weryfikacji przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 lit. b. powyżej, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, wobec których nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub 
kapitałowych z Zamawiającym. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie 
weryfikacji przeprowadzonej przez Zamawiającego 

W zakresie warunków wskazanych w ust. 1 lit. c. powyżej, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej realizację 
zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w świetle 
przepisu art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1665 z późn. zm.). 
Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji przeprowadzonej przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca/Oferent przesyłając ofertę jednocześnie oświadcza, że spełnia kryteria zawarte w części 
IV punkt 1 podpunkt a, b oraz c zapytania i nie widzi przeciwskazań do realizacji oferty. 

 

V. Termin realizacji zamówienia: 

Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zamówienia był zgodny z deklarowanym w ofercie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, której termin dostawy nie będzie się 
pokrywał z deklarowanym terminem jej realizacji oraz wykluczenia Wykonawcy/Oferenta z możliwości 
udziału w przyszłych zapytaniach. 

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta  powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 
3. Oferta  powinna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że jest z nią związany przez okres 30 dni 

od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 
4. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz excel znajdujący się w załączniku nr 2 lub inny 

zgodny ze wzorem. 
5. Ofertę  należy umieścić w opakowaniu zamkniętym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej 

zawartości. Opakowanie powinno zawierać wskazanie firmy, adresu oraz telefonu Wykonawcy 
oraz być oznaczone napisem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 03/POIR.01.02.00-00-
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0077/18-00” - nie otwierać do dnia 6 grudnia 2019 r. do godziny 1400. Dostarczenie oferty 
zostanie uznane również za prawidłowe jeśli zostanie ona przesłana w formie elektronicznej 
na adres wskazany w punkcie VIII z tytułem wiadomości: „Oferta do zapytania ofertowego nr 
03/POIR.01.02.00-00-0077/18-00”. 
 
 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty, oznaczone zgodnie z wymogami, muszą być dostarczone pod poniższy adres w formie 
papierowej lub elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. do godziny 1400 
rano. 
 
Tomasz Czechowski 
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju 
Novilet Sp. z o.o. 
ul. Romana Maya 1 
61-371 Poznań 
e-mail: zamowienia@novilet.eu 
 

W przypadku przesyłania oferty w formie elektronicznej, należy umieścić następujący tytuł 
wiadomości: „Oferta na zakup markerów EPR” 
 

VIII. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2019r. o godzinie 1500 w siedzibie Zamawiającego (ul. 
Romana Maya 1, 61-371 Poznań). Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im w 
Zapytaniu ofertowym wymogów. W przypadku gdy oferta nie będzie ich spełniać zostanie 
odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia 
względem Zamawiającego. 

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena ofertowa (waga 
punktów w1=0.5), ilość zaoferowanych komponentów (waga punktów w2=0.3), czas 
realizacji zlecenia (waga punktów w3=0,2). 

3. Punktacja(P) za ofertę będzie obliczona następująco: P=(p1*w1)+(p2*w2)+(p3*w3). Przy 
 czym: 

a. p1 oznacza ilość punktów uzyskana w ocenie dotyczącej kryterium ceny ofertowej 
określona jako 100 punktów dla oferty z najniższą ceną ofertową (Cmin) oraz 
proporcjonalnie mniej dla pozostałych ofert (C) zgodnie ze wzorem: (Cmin/C)*100. W 
przypadku złożenia oferty w walucie obcej (innej niż PLN) Zamawiający w dniu 
rozstrzygnięcia zapytania wartość oferty przeliczy po średnim kursie NBP na dzień 
rozstrzygania oferty powiększoną o 2% ze względu na niepewność kursu walut 
pomiędzy okresami złożenia oferty a jej realizacji oraz opłat bankowych związanych z 
przewalutowaniem. W przypadku ofert częściowych, wartość oferty będzie 
zmodyfikowana w następujący sposób: oferta całkowita powiększona zostanie o 
wycenę elementów nieoferowanych w taki sposób, że ich cena będzie przyrównana 
do najwyższej ceny za dany element z pozostałych ofert. 

b. p2 oznacza ilość punktów uzyskaną w ocenie dotyczącej kryterium ilości 
zaoferowanych komponentów określona jako proporcjonalną ilość punktów zgodną z 
liczbą oferowanych komponentów, gdzie oferta zawierająca wszystkie komponenty 
punktowana będzie na 100 punktów, oferta na 0 elementów otrzyma 0 punktów. 
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c. p3 oznacza ilość punktów uzyskaną w ocenie dotyczącej kryterium czasu realizacji 
oferty liczoną w dniach roboczych określona jako 100 punktów dla oferty z 
najkrótszym terminem realizacji (Tmin) oraz proporcjonalnie mniej dla pozostałych 
ofert (T) zgodnie ze wzorem: (Tmin/T)*100. Dla ofert podających czas dostawy w 
tygodniach Zamawiający przeliczy je na dni robocze przyjmując 1 tydzień=5 dni 
roboczych. Zamawiający w liczeniu punktów odnosić się będzie do sumy dni liczonej 
ze wszystkich oferowanych elementów. W przypadku ofert częściowych,  czas 
dostawy będzie zmodyfikowany w następujący sposób: w przypadku braku 
określonego czasu realizacji zamówienia dla całości lub części oferty, czasy te będą 
uzupełnione , przy czym czasy te przyrównane będą do najdłuższych czasów dostawy 
dla danego elementu z pozostałych ofert. 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów P. 

4. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający w 
pierwszej kolejności weźmie pod uwagę ofertę bardziej korzystną gdy chodzi o oddziaływanie 
na środowisko, a następnie (jeśli zajdzie taka potrzeba) wezwie Wykonawców/Oferentów, 
którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie 3 dni od wezwania ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych pierwotnie ofertach. 

6. W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu oferty, 
zawierać będą cenę przewyższającą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe 
negocjacje cenowe z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejsze warunki. 

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 
zainteresowanych. 

8. Zamawiający jest uprawniony do zakończenia postępowania (w całości lub w części) bez 
wyboru którejkolwiek z ofert, w każdym czasie, bez podania przyczyny. W takim przypadku 
Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego. 

 

IX. Dodatkowe informacje: 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Pan Tomasz Czechowski, tel. 61 670 73 17 
e-mail: zamowienia@novilet.eu 
 

 

 

………………………………………. 

(podpis Zamawiającego) 


