Warszawa, dnia 15.04.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w zakresie zakupu autoklawu
W związku z realizowanym przez Norwa Plants Sp z o.o. projektem pt. „Opracowanie
technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha,
rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych
z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” w ramach konkursu
„Ścieżka dla Mazowsza”, na podstawie umowy zawartej w dniu 27.11.2019 r. z Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju zapraszamy do złożenia oferty na zakup autoklawu.
Szczegółowe dane zapytania przedstawiamy poniżej:
Zamawiający
Nazwa i numer projektu

Tytuł zamówienia
Termin składania ofert
Miejsce i sposób
składania ofert

Norwa Plants Sp. z o.o.
„Opracowanie
technologii
do
efektywnego,
towarowego
mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru,
jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED
oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej
jakości materiału do uprawy”, nr projektu: Mazowsze/0030/19
Wyposażenie laboratorium w autoklaw –sterylizator parowy
Od 15.04.2020 do 23.04.2020 r.
1. Ofertę należy:
złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego
lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Norwa Plants Sp. z o.o.
ul. ppłk. Zbigniewa Stanisława Kiedacza, nr 30B, 02-776 Warszawa
lub wysłać pocztą elektroniczną na adres:
krystynanorwa@norwa.eu

Osoba do kontaktu
w sprawie ogłoszenia
Miejsce realizacji
zamówienia

do dn. 23.04.2020 r.
Decyduje data wpływu kompletnej oferty do Zamawiającego.
2. Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza
ofertowego stanowiącego zał.2 „Wzór oferty” pod rygorem
nieważności. Do oferty powinny zostać załączone wszystkie
niezbędne dokumenty zgodnie z zapytaniem ofertowym
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i zawierać datę
sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do
reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
W przypadku składania oferty w postaci papierowej należy ją złożyć
w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Odpowiedź na
zapytanie ofertowe do projektu NPS”
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Krystyna Norwa
e-mail: krystynanorwa@norwa.eu
tel.:+48 22 7562065
Piaseczno, woj. mazowieckie

1

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup autoklawu, który będzie
wykorzystany w procesie badań w projekcie, służąc do sterylizacji
słoików i płynów w cyklu produkcji in vitro.
Szczegółowa specyfikacja zamawianego sprzętu podana jest w Opisie
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.

Harmonogram realizacji
zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane:
maksymalnie do 6 miesięcy od momentu złożenia zamówienia
przez Zamawiającego, po dokonaniu wyboru Wykonawcy
Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału
w postępowaniu

Wymagane jest, aby Oferent znajdował się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz musi
dysponować niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia (tj. dostarczenia, spełniającego warunki zawarte w OPZ,
autoklawu oraz świadczenia gwarancji i serwisowania).
(ocena dokonywana na podstawie oświadczenia Oferenta)
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj.
zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do
oferty.

Dodatkowe warunki

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
na każdym etapie bez podawania przyczyny
2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania
umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego
umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów
dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te wynikły:
- z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- w związku z wystąpieniem siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy,
2. Strony dopuszczają również możliwość zmian będących następstwem
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz
zmian dotyczących wskazania przedstawicieli Stron wyznaczonych do
prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, a także zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt
ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy.
W takiej sytuacji Strony wprowadzają do umowy stosowne zmiany
wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych
albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą
równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim
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zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany
korzystne z punku widzenia realizacji przedmiotu umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Lista
Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać
dokumentów/oświadczeń komplet dokumentów, na który składa się:
wymaganych od
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
Wykonawcy
a/oferta
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych,
c/ inne wymagane oświadczenia/załączniki (o ile dotyczy)
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk
komputerowy) lub inny, właściwy dokument rejestrowy
Zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy
uzupełniające
wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień
uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te
zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis
sposobu przyznawania
punktacji

Sposób przyznawania
punktacji za spełnienie
danego kryterium oceny
oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria:
1) spełnienie kryterium „wymagań formalnych” i kompletności oferty
– TAK/NIE
2) kryteria punktowe
a) cena netto w PLN lub EUR, przy czym cena w EUR będzie
przeliczana wg średniego kursu NBP z następnego dnia po
zamknięciu postępowania tj. 24.04.2020
b) termin dostawy kupowanego sprzętu.
a/Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane
proporcjonalnie wg wzoru (w PLN) :
najniższa oferta cenowa Cmin otrzymuje punktację Pmin = 90 pkt.,
kolejne oferty cenowe – otrzymują punktację Pn = Cmin/Cn x 90
gdzie Cmin - wartość najniższej oferty, Cn - wartości kolejnych ofert.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego
Wykonawcy potrzebne do wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga podania cen cząstkowych i ceny łącznej za dany
blok przedmiotu zamówienia (zgodnie z wzorem oferty).
Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji
przedmiotu zamówienia.
b/ Punkty za termin dostawy kupowanego sprzętu.
- dostawa w terminie krótszym niż 3 miesiące: 10 pkt
- dostawa w terminie od 3 miesięcy i krótszym niż 5 miesięcy: 5 pkt.
- dostawa w terminie dłuższym niż określony powyżej: 0 pkt.
Łączna punktacja = pkt.a/ + pkt.b/

Wykluczenia

Spośród otrzymanych ofert zostaną wybrane te, które uzyskają
najwyższą sumę punktów w poszczególnych blokach.
Wykonawcą nie może być podmiot/osoba:
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1. powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe 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 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.
2. w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację
majątku upadłego;
3. zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4. który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
5. który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
Załączniki

1. Specyfikacja zamawianego sprzętu (opis przedmiotu zamówienia
OPZ)
2. Wzór oferty
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