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Kraków, dnia 31.10.2018 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr EL/04/2018 

 

w związku z realizacją projektu nr RPMP.01.02.01-12-0476/17-00 pod nazwą 

„EcoLife Outdoor Pollution Monitor: zewnętrzna stacja monitorująca stan 

powietrza nowej generacji” w ramach działania „Badania i innowacje w 

przedsiębiorstwach” program operacyjny „REGIONALNY PROGRAM 

OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020”, 

poddziałanie „Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw” 

Zapytanie dotyczy wyboru dostawcy środków trwałych: 

• Wyposażenie laboratorium 

Niezbędnych do przeprowadzenia badań B+R.  

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. wzakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MR/H 2014- 

2020/23(3)07/2017).  

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 
 

Ecolife Sp z o. o. 

Ul. Kapelanka 12 

30-347 Kraków 

NIP: 6762508415 

www.ecolife.eu.com 

2. Osoby do kontaktu po stronie zamawiającego 
 

W sprawie niniejszego zapytania należy kontaktować się z Panem: 

Adam Pastuszka 

Tel: +48 793 675 897 

Mail: adam.pastuszka@ecolife.eu.com 

 

http://www.ecolife.eu.com/
mailto:adam.pastuszka@ecolife.eu.com
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3. Miejsce realizacji zamówienia 
 

Województwo: Małopolskie,  

Powiat: krakowski, 

Miasto: Kraków 

4. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Typ zamówienia: Usługi 

 

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 31710000-6  

- Sprzęt elektorniczny  

Cel: Dostarczenie środków trwałych niezbędnych do przeprowadzenia badań B+R. 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy środków trwałych: 

• Wyposażenie laboratorium 

Wymienione wyżej urządzenia będą częścią lini do prototypowania elektroniki - IoT LAB 

Poniżej przedstawiamy szczegółową specyfikację dostarczanych środków trwałych: 

1. Urządzenia pomiarowe powietrza (anemometr)  

 

Wymagane Parametry: Termoanemometr; 2x LCD; 0,4÷25m/s; 0,01÷99,99m3/s; 0÷50°C 
 

2. Rejestrator temperatury  
 
 
Wymagane parametry dla rejestratora temperatury i wilgotności; Temp:0÷50°C; 5÷95%RH 
 
 

3. Zasilacz DC laboratoryjny  
 
 
Wymagane parametry Zasilacz: laboratoryjny; Kanały:1; 0÷30VDC; 0÷3A; Wtyczka: EU 
 
 
4 Zasilacz AC laboratoryjny 
 
 
Autotransformator regulacyjny; 230VAC; Uwyj:0÷260V; 3,8A 
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5. Lutownica  
 
 
Wymagane parametry dla Stacji lutowniczej; cyfrowa; ESD; 150W; 50÷550°C; 
 
 
 
6. Miernik uniwerslany sztuk 2  
 
  
Wymagane parametry dla Multimetr cyfrowy; LCD 3,75 cyfry (3999), bargraf; -40÷1000°C 

 

7. Oscyloskop 
 
 
Wymagane parametry dla Oscyloskop: cyfrowy; Pasmo: ≤100MHz; Kanały:2; 4kpts/ch 
 
 

8. Generator funkcyjny 
 
 
Wymagane parametry dla Generator: funkcyjny; LCD TFT 3,5"; Kanały:2; 1024pts 
 
 

9. Sonda różnicowa  
 
 
Wymagane parametry dla: Sonda oscyloskopowa; Pasmo: ≤25MHz, ≤15MHz (20:1); Uwej 
max:600V 
 
 

10. Czujnik:cząstek – sztuk 250 
 
Parametry Uzas:5VDC;Zakres:0-1000u 
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania 

oceny ich spełnienia 
 

Poniżej określono kryteria wyboru jednostki naukowej: 

a) posiada doświadczenie w realizacji i dostawach urządzeń wyposażenia 

laboratoryjnego 

 

Sposób dokonywanie oceny spełnienia warunków:  

• Oferent wypełni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr EL/4/2018, gdzie 

znajdują się rubryki do wypełnienia dla każdego z podanych powyżej kryteriów 

wyboru) 

• Wymagane jest spełnienie wszystkich przedstawionych kryteriów 

• Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez 

sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia 

potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” 

 

6. Kryteria oceny ofert oraz wagi punktowe lub procentowe do 

poszczególnych kryteriów oceny ofert 
 

Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w 

punkcie 5 niniejszego Zapytania Ofertowego oraz nie podlegające wykluczeniu zgodnie 

z punktem 15. niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione według 

następujących kryteriów:  

KRYTERIUM 

OCENY 

OFERT 

WAGA 

PUNKTOWA 
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Całkowita cena 

brutto za 

realizację 

przedmiotu 

amówienia 

opisanego w 

punkcie 5 

100 

Całkowita cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 

powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   

Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w 

sposób następujący:  

Ci = Cmin/Cn x waga 100% x 100 pkt 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Podane wartości oznaczają: Ci - liczba punktów dla oferty nr „i’ 

w kryterium „Cena”, Cmin – najniższa cena całkowita ze 

wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów, Cn - cena 

całkowita oferty nr „n”.  

Oferta może otrzymać za kryterium „Całkowita cena brutto” 

maksymalnie 100 punktów.   

• Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów 

• Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku 

• Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, 

która spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega 

wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.   

• Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli 

oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia 

zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając wtym 

celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień. 

Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze 

formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.   

• W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

jego wezwania, w trybie opisanym w pkt. 6 powyżej, do złożenia stosownych 

wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny ryczałtowej brutto 

zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 50% 

od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.   

• Zamawiający prześle w formie e-mail informację o wyniku postępowania w do 

wszystkich oferentów nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu 

terminu na składanie ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku konieczności 

korekty/uzupełnienia/ wyjaśnienia otrzymanych ofert termin 7 dni roboczych 

liczony będzie od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dosłanie 

korekt/uzupełnień/wyjaśnień.  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• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty 

przekracza możliwości finansowe Zamawiającego; postępowanie jest obarczone 

istotną wadą; w wyniku zmiany obiektywnych warunków, realizacja zamówienia 

nie leży w interesie Zamawiającego. Wykonawcom nie przysługują żadne 

roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z 

któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.   

 

 

7. Sposób przygotowania oferty 
 

Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego „Formularz oferty”.   

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający 

zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się 

złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że 

będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.   

Oferty należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.   

Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane.   

Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 

była ponumerowana kolejnymi numerami.   

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta 

(zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa).  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. W 

przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację 

Oferentom, do których wysłano zapytanie ofertowe lub którzy złożyli oferty.  
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania 

ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert 

Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych 

informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi 

nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), 

pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.  

 

8. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz sposób 

porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 
 

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 1 dzień 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści Zapytania wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

Zapytania Ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania.   

Zamawiający zamieści treść wyjaśnień w Bazie konkurencyjności pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Wyjaśnienia stanowić będą 

integralną część Zapytania.   

Pytania należy przesyłać mailem na adresy zgodnie z informacją w pkt 2 Każda ze Stron 

jest zobowiązana na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich 

otrzymania.   

Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym 

czasie przed upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub 

uzupełnienia Zapytania ofertowego.  

W przypadku, gdy zmiana Zapytania Ofertowego powodować będzie konieczność 

modyfikacji ofert, przedłuży jednocześnie termin składania ofert.  

 

9. Termin składania ofert 
 

Oferty należy składać do dnia 07.11.2018r.  

Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.  
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Otwarcie ofert nastąpi 30 października 2018  
 

 

10. Miejsce i sposób składania ofert 
 

Oferta może być przekazana: 

a) pocztą elektroniczną na adresy e-mail: 

hello@ecolife.eu.com oraz adam.pastuszka@ecolife.eu.com 

b) osobiście w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w siedzibie spółki: 

Ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków, recepcja budynku 

W celu spełnienia przez oferenta warunków zapytania, oferent zobowiązany jest do 

przedłożenia podpisanego oświadczenia o spełnieniu wszystkich wymogów związanych 

z kryteriami wyboru w postępowaniu Załącznik nr 1.  

Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych.  

Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące jednostkę badawczą realizującą 

usługę lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo. 

11. Termin związania ofertą 
 

Oferta musi być ważna w ciągu 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

12. Formalności związane z podpisaniem umowy 
 

Do wybranego dostawcy wystosowane zostanie zamówienie na podstawie, którego 

nastąpi dostawa.  

Zamówienie musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.   

 

13. Termin realizacji umowy 
 

mailto:hello@ecolife.eu.com
mailto:adam.pastuszka@ecolife.eu.com
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Zamówienie będzie realizowane przez okres maksymalnie miesięca w szacunkowym 

terminie od 8 listopada 2018 roku do 30 listopada 2018 roku, z zastrzeżeniem 

możliwości zmiany terminu.   

14. Informacje o zakazie powiązań osobowych lub 

kapitałowych 
 

 

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, w stosunku do 

których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane zprzeprowadzeniem 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 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.   

W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien 

wraz z ofertą złożyć Oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 2 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym”   

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.   

 

 

 

15. Warunki istotnych zmian umowy 
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Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w 

sprawie zamówienia na następujących warunkach:  

• przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe 

dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;   

• przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;   

• gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy 

zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą 

konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu 

zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać 

osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku 

Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;   

• w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego 

w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej 

efektywnie,  

• powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), 

grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i 

wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu 

zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu 

zamówienia;   

• wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad 

dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie 

po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku 

Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu 

prawnego;  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• zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, 

przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie 

zewnętrzne  

 

16. Informacje o możliwości składania ofert częściowych 
 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych 
 

17. Informacje o ofertach wariantowych 
 

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych 
 

18. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających 
 

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających 
 

 

19. Informacje o planowanych negocjacjach 
 

Nie przewiduje się prowadzenia negocjacji. 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

• Załącznik nr 1 „Formularz ofertowy” 

• Załacznik nr 2 „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych” 
 

 


