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Ożarów Mazowiecki, dnia 04.11.2016 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZOZ-04_16 Z DNIA 04.11.2016 

 

1 Informacje ogólne 

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy towarów potrzebnych dla celu realizacji przez 

Zamawiającego projektu pod nazwą „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni 

o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” w ramach Działania 1.1 

„Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim,  

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale 

zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym). 

2 Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia są towary potrzebne do realizacji przez Zamawiającego projektu pod 

nazwą „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i 

odporności na narażenia środowiskowe” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” 

Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Towary potrzebne do realizacji to związki metaloorganiczne wymienione wg nazwy  

i potrzebnej ilości poniżej: 

  
 

 Nazwa związku: Nazwa polska CAS Ilość   

 2.1. DIPTe  Diisopropyltelluride Diisopropylotelur 51112-72-2 200g   

  - w specjalistycznym pojemniku (bubbler) należącym do Zamawiającego, 

 - napełnienie pojemnika po odebraniu (pick-up) od Zamawiającego i wyczyszczeniu (regeneracji)   

   bubblera;  wg oferty na odbiór/transport i regenerację 

 2.2. DIPTe  Diisopropyltelluride Diisopropylotelur 51112-72-2 400g   

  - w specjalistycznym pojemniku (bubbler) dostarczonym przez Zamawiającego 

 - napełnienie pojemnika po odebraniu (pick-up) od Zamawiającego i wyczyszczeniu (regeneracji)   

   bubblera; wg oferty na odbiór/transport i regenerację  

 

 2.3. DIPTe  Diisopropyltelluride Diisopropylotelur 51112-72-2 200g   
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  - w specjalistycznym pojemniku (bubbler) do zakupienia przez Zamawiającego 

     wg oferty na ten pojemnik wraz z transportem po napełnieniu do Zamawiającego 

 2.4. DIPTe  Diisopropyltelluride Diisopropylotelur 51112-72-2 200g   

  - w specjalistycznym pojemniku (bubbler) należącym do Zamawiającego, 

  - napełnienie pojemnika po uprzednim odebraniu (pick-up) od Zamawiającego dwóch pojemników z    

    podaną poniżej zawartością związku metaloorganicznego: 

 

  

 
DMCd 

 
Dimethylcadmium Dimetylokadm 506-82-1 

   

     DMCd obecny w dwóch bubblerach ma być przelany (transfilling) do z jednego z nich i powstały w   

    wyniku tej operacji wolny bubbler ma być wyczyszczony (zregenerowany) i wykorzystany do napełnienia 

    pożądanym związkiem;  wg oferty na odbiór/ transport, przelanie i regenerację 

 

Oferta powinna także zawierać koszty pakowania i frachtu odpowiedniego dla związków 

metaloorganicznych i specjalistycznych pojemników na trasie od Zamawiającego do Wykonawcy i z 

powrotem. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Termin realizacji Zamówienia:  do 10 tygodni od daty przyjęcia przez Oferenta zamówienia do 

realizacji.   

Kod według Wspólnego słownika zamówień (CPV)  

24327000-2    Różne organiczne substancje chemiczne 

3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

Wykonawca powinien udokumentować, że oferowany towar spełnia wymogi czystości wg 

załączonej specyfikacji technicznej dla związku metaloorganiki DIPTe – Załącznik 2 – poprzez 

dołączenie specyfikacji oferowanego towaru. 

Wykonawca powinien udokumentować, że oferowany specjalistyczny pojemnik (bubbler) spełnia 

parametry wg załączonego dokumentu – Załącznik 3 – poprzez dołączenie rysunku technicznego z 

parametrami. 

Wykonawca powinien załączyć opis procesu czyszczenia (regeneracji) specjalistycznego pojemnika, 

zgodny z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w dokumencie - Załącznik 4 – poprzez 

dołączenie go do oferty. 

Wykonawca powinien załączyć opis procedury przelewania (transfilling) związku 

metaloorganicznego DMCd  pomiędzy specjalistycznymi pojemnikami, zgodny z wymaganiami 

opisanymi przez Zamawiającego w dokumencie - Załącznik 5 – poprzez dołączenie go do oferty. 

 
Niezależnie od warunków wskazanych powyżej, wykonawca: 

3.1.1 powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

3.1.2 powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny  

i ludzki do wykonania Zamówienia; 
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3.1.3 powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie Zamówienia; 

3.1.4 nie powinien zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  

na ubezpieczenia społeczne. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych 

przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

4 Informacje na temat zakresu wykluczenia – podmioty powiązane 

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 wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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

4.1.2 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych; 

4.1.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4.1.4 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. 

5 Kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych oraz opis 

sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert 

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 

5.1.1 Specyfikacja techniczna i opisowa wg załączników – 80% (80 punktów) 

5.1.2 cena – 20% (20 punktów) 

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną dla danego kryterium, pozostałe będą oceniane odpowiednio – 

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie największa łączna ilość 

uzyskanych punktów (max. 100 punktów = 100%) 

6 Termin składania ofert 
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Ofertę należy złożyć w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ukazania się zapytania 

ofertowego, względnie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia opublikowania zmian zapytania 

ofertowego. 

Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni.  

7 Sposób obliczenia ceny i przygotowania oferty 

Cena (wynagrodzenie) oferowana przez Wykonawcę powinna być ceną ryczałtową za pełną 

realizację Zamówienia.  

Cena powinna być podana zarówno w kwocie netto, jak i w kwocie brutto, tj. wraz z podatkiem 

VAT. 

Oferta powinna zawierać następujące załączniki: 

7.1.1 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy  

z Zamawiającym; 

7.1.2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz  

z załącznikami; 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO System Spółka 

Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania 

oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty 

Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo@vigo.com.pl. 

8 Badanie ofert 

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

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może:  

8.1.1 żądać od wykonawcy złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty  

w wyznaczonym terminie; 

8.1.2 żądać od wykonawcy uzupełnienia braków oferty w wyznaczonym terminie;  

8.1.3 poprawiać oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe oraz inne omyłki 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę.  

Brak odpowiedzi wykonawcy w wyznaczonym terminie, udzielenie odpowiedzi, która nie rozwiewa 

wątpliwości lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie 

oferty przez wykonawcę.  

Zamawiający wyklucza wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie Zamówienia.  

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:  

8.1.4 jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;  

8.1.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie podlegają usunięciu w trybie punktu 

8.1.3 powyżej;  

8.1.6 wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.  
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W przypadku złożenia przez któregokolwiek wykonawcę pytania o wyjaśnienie wątpliwości 

dotyczących warunków postępowania o udzielenie Zamówienia, w szczególności dotyczących treści 

zapytania ofertowego, Zamawiający – jeżeli uzna, że udzielenie wyjaśnień jest uzasadnione – 

upubliczni wyjaśnienia w sposób właściwy dla upublicznienia zapytania ofertowego oraz przekaże 

je wykonawcom, którzy złożyli oferty.  

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie Zamówienia 

Wykonawca może wnieść pisemne uwagi do Zamawiającego. Uwagi wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o okolicznościach stanowiących 

podstawę wniesienia uwag, nie później jednak niż do chwili zawarcia umowy o udzielenie 

Zamówienia. 

Zamawiający ustosunkowuje się do uwag przed zawarciem umowy o udzielenie Zamówienia. Brak 

ustosunkowania się do uwag uznaje się za ich odrzucenie przez Zamawiającego.  

Zamawiający nie ustosunkowuje się do uwag wniesionych po terminie, przez podmiot 

nieuprawniony lub jeżeli uzna je za bezzasadne. 

W przypadku ustosunkowania się do uwag, Zamawiający przekazuje je Wykonawcy, który wniósł 

uwagi.  

W przypadku uwzględnienia uwag Wykonawcy, Zamawiający powtarza czynność, której one 

dotyczą. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców.  

Ocenie przez Zamawiającego podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego  

w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia upływu terminu składania 

ofert określonego w punkcie 7 powyżej. Oferty złożone po upływie niniejszego terminu nie będą 

rozpatrywane. 

9 Osoby kontaktowe  

Osobami kontaktowymi ze strony Zamawiającego są: 

Artur Kębłowski, e-mail: akeblowski@vigo.com.pl 

Wioleta Więcław,  e-mail: wwieclaw@vigo.com.pl  

10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert prawidłowo złożonych w toku 

postępowania.  

Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie Zamówienia bez dokonywania wyboru 

jakiejkolwiek oferty. 

Zamawiający zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, względnie  

o zamknięciu postępowania o udzielenie Zamówienia bez dokonywania wyboru jakiejkolwiek 

oferty. Zawiadomienie nastąpi w sposób przewidziany dla upublicznienia niniejszego zapytania 

ofertowego. 
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11 Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, 

zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie  

7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia o wyborze oferty, a w przypadku gdy na zawarcie 

umowy z Wykonawcą wymagana jest zgoda Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

– w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od uzyskania tej zgody. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we 

wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

12 Zamówienia uzupełniające i dodatkowe  

Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających na dodatkowe dostawy, 

polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów albo zwiększeniu bieżących 

dostaw, jeśli zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach 

technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże 

trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów. Czas trwania umowy na sprawie 

zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat. W takim przypadku nie jest 

konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 

13 Postanowienia końcowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez 

podania przyczyny. 

Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego 

zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku 

postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 

Za Zamawiającego: 

Łukasz Piekarski 

Członek Zarządu 

VIGO System S.A. 

 


