
                                                                                           
 

Radom, 14.04.2022 
ZAMAWIAJĄCY  
GRUPA PRONICEL S.A.  
ul. Akacjowa 4 lok. 2,  
02-534 Warszawa,  
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2022 
 
W związku z realizacją projektu nr MAZOWSZE/0086/19 pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii 
produkcji karboksymetyloskrobi oraz nowych receptur klejów opartych na karboksymetyloskrobi” 
w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na: 
 
  

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego 
niezbędnego do prowadzenia prac badawczych w projekcie pt. pt. „Opracowanie innowacyjnej 
technologii produkcji karboksymetyloskrobi oraz nowych receptur klejów opartych na 
karboksymetyloskrobi”. 
 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
L.p. Produkt Specyfikacja jm Ilość 

1 Chłodnica 
Dimrotha 

wykonana ze szkła borokrzemowego, jakość min. duran – 
równorzędna lub wyższa, długość płaszcza 250 mm, szlif 

19/26, ze znormalizowanym szlifem wewnętrznym i 
zewnętrznym, oliwka o Ø 11 mm, zgodne z DIN 12591  

szt. 2 

2 Kolba kulista 
dwuszyjna 

szyjka boczna równoległa, pojemność 500 ml, szyjka środkowa 
szlif 29/32, szyjka boczna szlif 14/23, jakość min. duran – 

równorzędna lub wyższa 
szt. 2 

3 Kolba kulista 
dwuszyjna 

szyjka boczna równoległa, pojemność 250 ml, szyjka środkowa 
szlif 29/32, szyjka boczna szlif 14/23,  jakość min. duran – 

równorzędna lub wyższa 
szt. 1 

4 Kolba kulista 
dwuszyjna 

szyjka boczna równoległa, pojemność 1000 ml, szyjka 
środkowa szlif 29/32, szyjka boczna szlif 14/23,  jakość min. 

duran – równorzędna lub wyższa 
szt. 1 

5 Kolba kulista 
dwuszyjna 

szyjka boczna skośna, ze szlifem znormalizowanym, 
pojemność 250 ml , szyjka środkowa szlif 29/32 , szyjka 

boczna szlif 14/23,  ze szkła borokrzemianowego 3.3 jakość 
min. duran – równorzędna lub wyższa 

szt. 1 

6 Zlewka  Zlewka niska 250 ml borokrzem szt 10 
7 Zlewka  Zlewka niska 400 ml borokrzem szt 10 
8 Zlewka  Zlewka niska 1000 ml borokrzem szt 10 

9 Kolba stożkowa pojemność 250 ml, szyjka szlif 29/32,   jakość min. duran – 
równorzędna lub wyższa szt. 5 

10 Kolba stożkowa pojemność 500 ml, szyjka szlif 29/32,   jakość min. duran – 
równorzędna lub wyższa szt. 5 

11 Tygiel filtracyjny tygiel filtracyjny spiek  
G-4 50 ml szt 1 

12 Naczynko wagowe 
z pokrywką 

pojemność 25 ml, szlif 29/12, ze szkła borokrzemianowego 
3.3, pokrywka ze szlifem NS, pole do opisu szt. 5 



                                                                                           
 

 
III. MIEJSCE REALIACJI ZAMÓWIENIA  

Radom, ul. Marii Fołtyn 5a, 26-600 Radom, woj. mazowieckie  
 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
Czas realizacji dostawy od dnia podpisania umowy do 30.09.2022r. sukcesywnie na żądanie 
Zamawiającego. 
 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI SKŁADANIA OFERT  
Wymagania, co do sposobu przygotowania oferty i warunków jej składania są następujące:  

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 
Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej i jeśli jest taka konieczność 
załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie. Oferty niezłożone na formularzu nie 
będą rozpatrywane. 

2. Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym lub odręcznym, opatrzona pieczątką 
Oferenta i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta.  

3. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Oferty złożone w innej walucie niż PLN będą przeliczone po średnim kursie NBP z dnia wyboru 

ofert.  
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu 

oferty.  
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

 
VI. FORMA i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Wykonawcy sposób:  
a. w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty - mailowo na adres 

projekt@grupapronicel.pl  
b. w formie papierowej – osobiście, za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres GRUPA 

PRONICEL S.A., UL. Marii Fołtyn 5a, 26-600 Radom  
 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT  
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:  

a. Cena netto w PLN – 100%  
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która 
zdobędzie największą liczbę punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są 
następujące:  

13 Naczynko wagowe 
z pokrywką 

pojemność 32 ml, szlif 34/12, ze szkła borokrzemianowego 
3.3, pokrywka ze szlifem NS, pole do opisu szt. 5 

14 

Elastyczne sprzęgło 
mieszadeł do 
urządzeń 
mieszających 

Do mieszania w szklanych urządzeniach z mieszadłami KPG. 
Do wyrównywania niedokładności montażu. Pozwala 
zrezygnować z dokładnego nastawiania silnika i pręta 

mieszającego. Elastycznie łączy mieszadło laboratoryjne i pręt 
mieszający. Do prętów silnika o rozpiętości uchwytu 

zaciskowego od 8 mm do 10 mm i urządzeń mieszających z 
prętami o Ø 8-10 mm. 

szt. 2 

15 Biureta 
automatyczna 

kran wypływowy i pośredni, teflon, klasa A (szkło białe) 
 szt 6 

16 Cylindry 
Klasa B z podstawą sześciokątną i wlewem, pojemność 250 

ml, jakość min. duran – równorzędna lub wyższa 
Do oznaczania objętości cieczy od min 10ml-2000ml 

szt. 5 



                                                                                           
 
Kryterium „cena netto w PLN”:  

a. Oferty złożone w innej walucie niż PLN będą przeliczone po średnim kursie NBP z dnia wyboru 
ofert.  

b. Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów. Pozostałe oferty będą punktowane 
liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:  

(X÷Y) x 100, gdzie:  
X = najniższa cena,  
Y = cena ocenianej oferty.  
Dodatkowe zastrzeżenia:  
W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdy złożono 
dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, wezwie Oferentów, którzy złożyli równie 
korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, przy 
czym Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach.  
 
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Oferty należy składać do 25.04.2022r. do końca dnia w formie elektronicznej, lub papierowo w 
godzinach pracy biura 
 

IX. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE  
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.  
 

X. WYKLUCZENIA  
Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo. Za wykonawcę 
powiązanego uznaje się podmiot: 

a. powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 
Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

b. będący podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami ich organów w takim 
stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w 
związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 
włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w 
organach dostawcy towaru lub usługi; 

c. będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w 
rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014; 

d. będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
 

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania 
Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:  

1. Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących 
sytuacjach: 

a. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony 
wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł 
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,  

b. Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy;  



                                                                                           
 

c. W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do 
przekazania takich dokumentów Wykonawcy;  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku rezygnacji 
z części usług, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku 
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o 
wartość niewykonanych usług, przy czym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zakupione 
wcześniej materiały.  

3. Inne zmiany:  
a. W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z 

Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek 
tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze 
zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;  

4. Warunki zmian:  
a. Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;  
b. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, 

zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;  
c. Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
XII. ZASTRZEŻENIA  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu 

składania ofert. W tym przypadku Oferent zobowiązany jest do aktualizacji złożonej oferty, jeśli 
zmiana taka jest wymagana. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania 
przyczyny, na każdym jego etapie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.  
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dotyczących kwestii 

formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym Oferent nie ma możliwości 
zmiany warunków złożonej oferty. Oferenci, którzy nie złożą wyjaśnień na wezwanie 
Zamawiającego zostaną wykluczeni z postępowania.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej 
ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na 
niniejsze zapytanie ofertowe.  

8. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.  
9. Termin związania z ofertą wynosi minimum 30 dni.  
10. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.  

 
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zapytania ofertowego, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 
Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem 
przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony 
danych osobowych.  

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym 
zapytaniu ofertowym.  



                                                                                           
 

3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia 
postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 
RODO.  

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postepowaniu oraz 
wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak 
podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu.  

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje 
Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane 
przez te instytucje w związku z audytem, rozliczaniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd 
Skarbowy, Bank, K Ponadto dane mogą być przekazywane / udostępniane dostawcom i 
podwykonawcom usług, tj. biuro rachunkowe, firmy doradczo-consultingowe – takie podmioty 
przetwarzają dane tylko na podstawie umowy i zgodnie z poleceniami.  

6. Oferent posiada:  
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Oferenta,  
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Oferenta,  
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO.  

7. W każdej chwili Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(GIODO lub jego następca – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

8. Okres przewarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia 
roszczeń wynikający z przepisów oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej 
zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.  

9. W odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

10. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym dane 
podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia.  
 

XIV. DODATKOWE INFORMACJE  
Dodatkowe zapytania proszę kierować na adres e-mail: projekt@grupapronicel.pl  
Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania złożone nie później niż 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert.  
 
XV. ZAŁĄCZNIKI  

1. Formularz oferty  


