
 

 

 

 

Włocławek, 15.11.2019r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWOUSŁUGOWE ''LARISA”  AR

KADIUSZ POLANOWSKI zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania 

ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Projekt i konstrukcja 

automatycznego pomostu wysuwnego dla osób z niepełnosprawnościami” dla 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  oś priorytetowa 

II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 

B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 

Bony na innowacje dla MŚP. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWOUSŁUGOWE ''LARISA”  

ARKADIUSZ POLANOWSKI  

 ul. Spokojna, nr 58A, 87800, Włocławek 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na 

zaprojektowaniu i skonstruowaniu automatycznego pomostu wysuwanego dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

KOD CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz 

pokrewne usługi doradcze. 

 

DANE KONTAKTOWE:  

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie oferty: Jarosław Skibinski - tel. 507-

729-509, e-mail: skibinski.j@gmail.com 

 

Tryb udzielenia zamówienia  

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem 

zasady konkurencyjności, w związku z planowaną realizacją projektu pt. „Projekt i 

konstrukcja automatycznego pomostu wysuwnego dla osób z 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publicationproposal/edit/25455
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publicationproposal/edit/25455
https://poczta.o2.pl/d/


 

 

niepełnosprawnościami”, realizowanego w ramach w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia 

i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla 

MŚP. 

Udzielenie zamówienia w ramach projektu następuje zgodnie z:  

Zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-

rozwojowych, zgodnie z poniższym zakresem: 

    Etap 

 

Zadanie 

Etap I opracowania cech konstrukcyjnych dla automatycznego 

pomostu wysuwnego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów 

użytkowych 

Zadanie 1 

- zdefiniowanie potrzeby i założeń projektowych na podstawie ankiety 

przeprowadzonej wśród odbiorców oraz użytkowników końcowych 

pozwalającej na sformułowaniu oczekiwań stawianym automatycznym 

pomostom wysuwnym, 

- analiza norm i zaleceń stawianych automatycznym pomostom 

wysuwnym dla osób z  niepełnosprawnościami, 

- analiza stanu techniki (patentów) w zakresie konstrukcji 

automatycznego pomostu wysuwnego dla osób z 

niepełnosprawnościami, 

- przygotowanie projektu wzorniczego wstępnych modeli 

gabarytowych na podstawie założeń projektowych, 

- opracowanie wstępnych wizualizacji projektowych   

Zadanie 2 

- obliczenia analityczne konstrukcji automatycznego pomostu 

wysuwnego pozwalające na stworzenie konstrukcji, 

- weryfikacja postawionych założeń na podstawie analizy koncepcji w 

świetle przyjętych kryteriów oceny dotyczących aspektów 

technologicznych i ekonomicznych, 

- opracowanie modeli 3D konstrukcji automatycznego pomostu 

wysuwnego dla osób z niepełnosprawnościami, 

- przeprowadzenie badań metodą elementów skończonych (MES) w 

celu weryfikacji poprawności przyjętej geometrii konstrukcji, 



 

 

- opracowanie dokumentacji technicznej 2D potrzebnej do późniejszego 

wykonania prototypu, 

- opracowanie wybranych modeli 3D węzłów konstrukcyjnych w celu 

kontroli założeń konstrukcyjnych i funkcjonalnych najważniejszych 

węzłów 

Etap II przygotowania do wdrożenia konstrukcji automatycznego pomostu 

wysuwnego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów użytkowych do 

działalności przedsiębiorstwa 

Zadanie 1 

- wykonanie działającego prototypu automatycznego pomostu 

wysuwnego dla osób z niepełnosprawnościami (dobór materiałów, 

zlecenie wykonania elementów składowych konstrukcji zgodnych z 

dokumentacją techniczną) , 

- przeprowadzenia badań wytrzymałościowych statycznych dla widma 

obciążeń występującego podczas eksploatacji na maszynie 

wytrzymałościowej, 

- przeprowadzenie badań wytrzymałościowych zmęczeniowych dla 

widma obciążeń występującego podczas eksploatacji dla wyznaczonej 

trwałości (minimum 3 lata eksploatacji) na maszynie 

wytrzymałościowej, 

- przeprowadzenie badań użytkowych (wymaganych przez przepisy 

oraz normy) składania awaryjnego automatycznego pomostu 

wysuwnego dla osób z niepełnosprawnościami 

Zadanie 2 

- weryfikacja procesu produkcyjnego na podstawie oceny wykonanych 

elementów pod względem wytrzymałościowym i technologicznym, 

- naniesienie poprawek oraz zmian geometrycznych oraz 

konstrukcyjnych w dokumentacji projektu (modele 3D, dokumentacja 

techniczna 2D), 

- stworzenie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej automatycznego 

pomostu wysuwnego dla osób z niepełnosprawnościami, 

- przeprowadzenie kontroli jakości wykonanego prototypu 

(wprowadzenie ewentualnych zmian w procesie obróbczym elementów 

składowych), 

- wykonanie ostatecznej dokumentacji technicznej pozwalającej na 

wdrożenie konstrukcji do produkcji seryjnej 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania 



 

 

Wykonawcą usługi, mogą być jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone 

w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o 

których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2018  poz. 

1669 z późn. zm.); 

lub 

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe 
jednostki naukowej; lub 

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub  

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych 

formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z 

późn. zm.);  

lub 

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa 
w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);  

lub 

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 
lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534). 

 

Weryfikacja na podstawie dokumentu rejestrowego Wykonawcy nie starszego niż 6 

m-cy, licząc od daty złożenia oferty.  

1. Przedstawienia oferty gwarantującej kompleksową realizację zadania stosownie 

do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 

120 dni – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty wraz z 

załącznikami. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy 

dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu 

ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z 



 

 

wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych 

lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca 

zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.  

Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia 

prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT  

25 listopad 2019r. 

 

MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT, FORMA SKŁADANIA OFERT  

Oferta powinna być przesłana mailem do dnia 25 listopada 2019r. do godziny 16:30 

na adres: skibinski.j@gmail.com 

− Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

− Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25.11.2019r. o godz. 17:30.  

           ul. Spokojna, nr 58A, 87800, Włocławek (siedziba firmy). 

− Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

− Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

− W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.  

− Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 

przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione 

podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych w 

ofercie oraz załącznikach do niej. 

− Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w poprzednim 

akapicie przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu 

jakim jest w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule 

Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zawarcie 

i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, 

dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy. 

− Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez 

potencjalnego Wykonawcę.  

− Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

− Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. 

https://poczta.o2.pl/d/


 

 

− Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo 

ręcznym w sposób czytelny, pismem drukowanym. 

− Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko). 

− Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, które należy dostarczyć w formie 

oryginału lub notarialne poświadczonej kopii. 

− Złożenie przez oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub 

mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę 

do odrzucenia oferty. 

− Otwarcie ofert jest jawne.  

Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli 

możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu oceny ofert wraz z załącznikami 

składanych drogą elektroniczną, we wskazanym terminie i miejscu, tj.            

ul. Spokojna, nr 58A, 87800, Włocławek. Oferenci mogą być reprezentowani przez 

swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. 

Zamawiający przed rozpatrywaniem ofert wraz z załącznikami poda do wiadomości 

obecnych na posiedzeniu oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o 

ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy Oferentów, ceny poszczególnych 

ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferenci podczas 

spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, 

z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, 

czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub 

komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Do „Formularza oferty” stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

należy dołączyć: 

a. Oświadczenie Wnioskodawcy dot. spełnienia warunków w postępowaniu  

stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania 

Ofertowego. 



 

 

c. Oświadczenie o potencjale, sytuacji finansowej i zgodności z Zasadą 

Zrównoważonego Rozwoju  stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania 

Ofertowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu 

zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.  

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (wartość netto i brutto). Cena 

musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 

Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.  

5. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu 

ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną 

ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń 

i innych działań w celu jej określenia. 

6. Ceną oferty jest cena netto i brutto oraz wskazanie wartości VAT. 

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego; 

2) zostanie złożona po terminie składania ofert; 

3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów lub oświadczeń. 

KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE (WAGA) ORAZ OPIS SPOSOBU 

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Przy wyborze oferty, Zamawiający kierował się będzie: 

Cena - 80% (stawka brutto) 

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:  

P1 = Cn / Cb x 100 x 80%, 

gdzie: 

P1 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium cena 

Cn – cena brutto najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie 

wymogi) 

Cb – cena brutto oferty badanej 

Ww. kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 



 

 

Termin realizacji zamówienia - 20% (w miesiącach)  

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:  

P2 = Tn / Tb x 100 x 20%, 

gdzie: 

P2 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w ramach kryterium termin 

wykonania 

Tn – termin najkrótszy wyrażony w miesiącach 

Tb – termin określony w badanej ofercie wyrażonej w miesiącach. 

Liczba punktów przyznanych ofercie P, to suma kryteriów P1 + P2.  

 

W przypadku odmowy podpisania umowy, stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszego 

zapytania, przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z 

Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała 

kolejno najwyższą liczbę punktów. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Nie później niż do 31.12.2020r. 

 

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA  

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone 

podmiotom powiązanym 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 dostawcy, a dostawcą, 

polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4. 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. 

 



 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:  

Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w 

załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, w którym oświadcza, że zapoznał się z 

istotnymi postanowieniami umowy i w przypadku wybrania jego oferty jest gotów do 

podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego warunkach.  

Ogólne warunki umowy istotne dla Zamawiającego są następujące: 

1. Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w 

ramach „Projekt i konstrukcja automatycznego pomostu wysuwnego dla 

osób z niepełnosprawnościami”, zgodnie z opisem zawartym w cz. 5 „Opis 

przedmiotu zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie ze złożoną ofertą i 

dokumentacją będącą integralną częścią umowy oraz według wytycznych 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca oświadcza, że dla wykonania przedmiotu umowy posiada 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa.  

4. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę 

podpisania protokołu odbioru bez uwag, potwierdzającego wykonanie 

przedmiotu umowy. 

5. Jeśli w trakcie realizacji przez Wykonawcę  umowy, powstaną utwory w 

rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych to wszelkie prawa majątkowe do nich stanowić będą wyłączną 

własność Zamawiającego na wszelkich polach eksploatacji. 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Wprowadzanie zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne 

jedynie w następujących przypadkach: 

a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do 

dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, 

b) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i 

opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres 

przestojów i opóźnień, 



 

 

c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły 

wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu 

zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania. 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, 

jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez 

zamawiającego na realizację zadania. 

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z 

przygotowaniem i złożeniem ofert. 

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec 

Zamawiającego. 

Wszelkie koszty uczestnictwa w ewentualnych spotkaniach przed ofertowych i 

wizjach lokalnych ponosi oferent. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą zapłaty za wykonaną pracę będzie obustronnie podpisany protokół odbioru 

bez zastrzeżeń oraz poprawnie wystawiona faktura VAT. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

− W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od 

Oferenta udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokonania 

jej ostatecznej korekty. Zamawiający, o ile uzna to za właściwe zastrzega 

sobie możliwość negocjowania cen i warunków określonych w ofercie z 

wybranymi Oferentami. Do ewentualnych rozmów zostaną zaproszeni tylko 

Oferenci, których oferty zostały ocenione jako najbardziej korzystne.  

− Niniejsze zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: 

               https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/; 

− Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

Osobą wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach 

formalnych jest:  

Jarosław Skibinski - tel. 507-729-509, e-mail: skibinski.j@gmail.com 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://poczta.o2.pl/d/


 

 

Pytania i wątpliwości kierować drogą e-mailową na adres: skibinski.j@gmail.com 

Odpowiedzi udzielane będą w tym samym trybie na adres wszystkich Oferentów. 

− Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z 

prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je na swojej stronie 

internetowej, bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie 

zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem 

wyznaczonego terminu na składanie ofert.  

− W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. O każdej 

takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie 

internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz zawiadomi 

Oferentów, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.  

− W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie 

prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały 

nowemu terminowi.  

 

  

https://poczta.o2.pl/d/


 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu obejmującego 

zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej lub znacząco ulepszonej technologii 

w ramach działania 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 

2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II Osi Priorytetowej “Wsparcie 

otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 pn.: „Projekt i konstrukcja 

automatycznego pomostu wysuwnego dla osób z niepełnosprawnościami” 

składamy ofertę: 

 

1. Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa  Wykonawcy 
 

NIP Wykonawcy  
 

Adres siedziby i dane kontaktowe  wykonawcy 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku   

Nr lokalu (jeśli dotyczy)  

Kod pocztowy   

Nr telefonu osoby do kontaktu  



 

 

Adres e-mail osoby do kontaktu  

 

 

2. Cena netto:………………..… zł  
Cena netto słownie: ………………………………….. 00/100  

Cena brutto: ……………..…. zł  

Cena brutto słownie: …………………………………. 00/100  

VAT:…………………………….% 

VAT:……………………………zł  

VAT słownie:……………………………………….…..00/100 

 

3. Termin realizacji usługi - ….. dni.  
 

 

Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki akceptuję. 

 

Oferta jest ważna do dnia ………….. roku. 

 

 

 

 

 

 

............................................................. 

                                                              Miejscowość/data/czytelny podpis 

Wykonawcy 

                                                   (osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług 

w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji projektu pn. „Projekt i konstrukcja 

automatycznego pomostu wysuwnego dla osób z niepełnosprawnościami” 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.: 

− jesteśmy/nie jesteśmy1 jednostką organizacyjną prowadzącą badania i 

upowszechniającą wiedzę”, określoną w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) 

nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadającą przyznaną 

kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 

322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2018  poz. 1669 z późn. zm.); 

− jesteśmy/nie jesteśmy1 spółką celową uczelni, o której mowa w art. 149 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub 

spółki celowe jednostki naukowej; lub 

− jesteśmy/nie jesteśmy1 centrum transferu technologii uczelni, o którym mowa 

w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub 

− jesteśmy/nie jesteśmy1 przedsiębiorcą posiadającym status centrum 

badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 

maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub 

− jesteśmy/nie jesteśmy1 akredytowanym laboratorium (posiadające akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez 

podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub 

− jesteśmy/nie jesteśmy1 członkiem Sieci Badawczej Łukasiewicz, o której mowa 

w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 534). 

…………………………….................................................. 

Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
1 Niepotrzebne skreślić 



 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

 

Ja niżej podpisany(a)  

 

………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko – funkcja 

 

oświadczam, że jestem Wykonawcą nie powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 

pomiędzy 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:  

 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, 

w szczególności 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. 

 

…………………………….................................................. 

Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług 

w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji projektu  pn. „Projekt i konstrukcja 

automatycznego pomostu wysuwnego dla osób z niepełnosprawnościami” 

 

 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.: 

 

1. Posiadamy potencjał pozwalający na wykonanie zamówienia.  

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

3. Zrealizujemy projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tj. będzie 

on neutralny dla środowiska lub będzie mieć na nie pozytywny wpływ. 

(Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju dotyczyć będzie 

takich obszarów jak: przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, 

efektywne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu 

i łagodzenie jego skutków, zachowanie różnorodności biologicznej, 

odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie 

ryzykiem związanym z ochroną środowiska.)  

 

 

……………………………........................................... 

Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy 

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


