Dotyczy umowy nr: BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017

Gdańsk, dnia 16 października 2018r.

Zapytanie Ofertowe nr: 1/BS/2018
na dostawę wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) w zestawie z detektorem
diodowym (DAD) w ramach strategicznego programu „BIOSTRATEG III”
w związku z realizacja projektu w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ
NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „SRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I
LEŚNICTWO” - BIOSTRATEG pt. „Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej” firma EkotechLab Marek Klein
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na dostawie wysokosprawnego
chromatografu cieczowego (HPLC) w zestawie z detektorem diodowym (DAD)

1

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:
EkotechLAB Marek Klein siedzibą w Gdańsku (zwany dalej: Zamawiającym lub EkotechLAB)
zaprasza do składania ofert na wykonanie/realizację następującego zadania:
1. Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) w zestawie z
detektorem diodowym (DAD)
2. Kod CPV: 38432200-4
Pełna nazwa: Chromatografy
Dane Zamawiającego:
EkotechLab Marek Klein
ul. Siemiradzkiego 2a,
80-301 Gdańsk,
telefon: +48 697 708 582,
biuro@ekotechlab.pl
REGON: 221622740
NIP: 5842459368
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Kompletny chromatograf cieczowy,
fabrycznie nowy, gotowy do pracy, składający się z modułów, kontrolowany przez
komputer i dedykowane oprogramowanie.
2) Pompa lub pompy pracujące w gradienicie po stronie wysokiego ciśnienia
zakres przepływu co najmniej w zakresie 0,0001 do 5,0000 ml/min,
ciśnienie pracy co najmniej 66 MPa
precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD,
3) Mieszalniki do gradientu,
pojemność mieszania co najwyżej 100 µl,
ciśnienie pracy co najmniej 66 MPa.
4) Degazer
conajmniej 3 kanałowy.
Maksymalna objętość co najwyżej 400 µl na kanał
5) Taca na rozpuszczalniki + 4 butelki 1l.
6) Autosampler z termostatowaniem:
pojemność na co najmniej 100 fiolek po 1,5 ml,
objętość nastrzyku co najmniej w zakresie 0,1 µl do 50 µl,
ciśnienie pracy co najmniej do 66 MPa,
termostatowanie co najmniej w zakresie 4 do 40°C
7) Termostat do kolumn:
praca w zakresie od 100C poniżej temperatury otoczenia do 850C
8) Detektor diodowy:
źródło światła: lampa deuterowa i wolframowa
zakres co najmniej 190-700 nm
szerokość szczeliny regulowana co najmniej w krokach 1,2 i 8 nm
dokładność długości fali co najmniej 1 nm
9) Oprogramowanie sterujące zestawem
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10) Gwarancja 24 miesiące
Ostateczny termin realizacji usługi: 20.11.2018r.
Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań dotyczących powyższych prac do dnia
21.10.2016r. do godziny 15:00. W przypadku wątpliwości, których nie sposób wyjaśnić w
drodze odpowiedzi telefonicznych/mailowych, lub ich wyjaśnienie mogłoby powodować
rozciągnięcie procedury w czasie, Zamawiający na prośbę Wykonawcy może ustalić termin
wspólnego spotkania w celu udostępnienia do wglądu dodatkowej dokumentacji projektu.

III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają odpowiednią zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu
zamówienia
2. Stanowią podmiot spełniającym poniższe przesłanki:
− Niepowiązany lub niebędący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji
z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2016 r. poz. 1047, ze zm.);
− niebędącym podmiotem pozostającym z Zamawiającym 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;
− niebędący podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do
Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
− niebędący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze
zm.).
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IV.

ZAKRES OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ WYBÓR
WYKONAWCY

Wymogi formalne oferty:
− oferta powinna być sporządzona na wzorze „Formularzu ofertowym”, załączonym do
niniejszego zapytania.
− oferta musi być przygotowana w języku polskim;
− oferta powinna być ważna przez okres 90 dni od daty zakończenia składania ofert;
− cena usługi musi być podana w złotych polskich (netto i brutto);
− Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych
Sposób składania ofert:
− Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego ul. Siemiradzkiego 2a,
80-301 Gdańsk.
− Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2018 roku. O terminie złożenia
decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
− Ofertę należy przesłać emailem na adres: kleinmarek@ekotechlab.pl lub pocztą,
osobiście do siedziby zamawiającego.
− Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony najpóźniej w dniu 5 listopada 2018 roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z Oferentem, który
zostanie wskazany jako Wykonawca.

V.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBY OCENY OFERTY

Oferty złożone w terminie oraz spełniające opisane powyżej wymogi formalne i merytoryczne
zostaną ocenione zgodnie ze wskazanymi poniżej wagami parametru oceny.
L.p.

Parametr

Waga
procentowa

1.

Cena za wykonanie usługi

90%

2.

Czas realizacji zlecenia

10%

Cena - waga 90 % za całość usługi obliczana będzie wg. wzoru:
PK1= [CN/CR] x 90
PK1 – ilość punktów przy proponowanej cenie,
CN – cena oferty najkorzystniejszej, czyli najniższej,
CR – cena oferty rozpatrywanej.
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Czas realizacji zlecenia 10 % obliczany wg. wzoru:
− Wykonawca deklaruje możliwość całkowitej realizacji zlecenia zgodnie z terminem
wymaganym w zapytaniu ofertowym – 0 pkt.
− Wykonawca deklaruje możliwość całkowitej realizacji zlecenia w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy - 5 pkt.
− Wykonawca deklaruje możliwość całkowitej realizacji zlecenia w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy - 10 pkt.
VI.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania
dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. Oferentom, do których
zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie względem
Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub
zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że każdy z Oferentów ma obowiązek traktować
informacje dotyczące projektu, jego zakresu oraz faktu otrzymania zaproszenia do
złożenia oferty i do udziału w postępowaniu jako poufne.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dodatkowych, istotnych z punktu
widzenia Wykonawcy oświadczeń, zawiadomień, informacji lub dodatkowych
wyjaśnień za pośrednictwem danych teleadresowych wskazany w dziale I.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia
w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych oraz formalnoprawnych warunków Umowy, Zamawiający z uwagi na niespełnienie się warunku o
podpisaniu Umowy zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru
Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej
sprawie.
VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przystąpił do wykonania przedmiotu
niniejszego zapytania ofertowego w dniu następującym po dniu zawarcia umowy. Zamówienie
zostanie uznane za zrealizowane, po sporządzeniu stosownych protokołów odbioru
potwierdzonych obustronnym podpisem. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy
jedynie w przypadku prawidłowej, kompletnej i terminowej realizacji zamówienia.
Załączniki:
1) Formularz ofertowy
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/BS/2018

Zamawiający:
EkotechLAB Marek Klein
ul. Siemiradzkiego 2a,
80-301 Gdańsk,
telefon: +48 697 708 582,
biuro@ekotechlab.pl

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczący:

Wykonania usługi polegającej na dostawie wysokosprawnego chromatografu
cieczowego (HPLC) w zestawie z detektorem diodowym (DAD) na potrzeby firmy
EkotechLAB Marek Klein.

Dane oferenta:
Nazwa podmiotu:
Adres:
NIP:
Osoba do kontaktu:
Telefon kontaktowy:

Oferta:
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym
nr 1/BS/2018:
Łącznie:
Cena netto: ……………………. PLN,
Cena brutto: ………………………. PLN,
3. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z
zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem (specyfikacją) zawartym w
zapytaniu ofertowym nr 1/BS/2018.
5. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie: ….
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6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym nr 1/BS/2018, nie wnosimy do jego
treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje od Zamawiającego związane z przedmiotem
zamówienia, niezbędne do złożenia niniejszej oferty oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania
przedmiotu zamówienia
9. Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem spełniającym poniższe przesłanki:
− Niepowiązanym lub niebędącym jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji
z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2016 r. poz. 1047, ze zm.);
− niebędącym podmiotem pozostającym z Zamawiającym 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;
− niebędącym podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do
Zamawiającego
w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
− niebędącym podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2
ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221,
ze zm.).

………………………………………………………………………………
miejscowość, dn.dd.mm.rrrr, podpis/pieczęć firmowa
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