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Alwernia, dnia 1 kwietnia 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1SWI/RR/2020 

z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

przeprowadzane w trybie rozeznania rynku 

na zakup, dostawę oraz montaż kompletu mebli laboratoryjnych 

Zapytanie ofertowe nr 1SWI/RR/2020 dotyczy realizacji projektu pn. „Stworzenie warunków 
infrastrukturalnych umożliwiających prowadzenie prac B+R nad nowymi, innowacyjnymi 
produktami o najwyższym poziomie czystości”, w ramach Osi Priorytetowej Gospodarka 
wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 
Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A: projekty obejmujące utworzenie 
lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-
rozwojowych w przedsiębiorstwach, nr Projektu RPMP.01.02.02-12-0130/19. 

Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

W związku z realizacją ww. projektu, Zamawiający zaprasza do składania ofert na zakup, 
dostawę oraz montaż kompletu mebli laboratoryjnych.  

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Alventa Spółka Akcyjna, 32-566 Alwernia, ul. Karola Olszewskiego 25, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049603, NIP 675-000-
02-66, REGON: 350534331. 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Wymagania dotyczące kompletu mebli laboratoryjnych: 

− szafa metalowa – 1 szt., wymiary w zakresie 800-1000 x 500-600 x 1800-2000 mm 
(szerokość x głębokość x wysokość), z półkami, dwudrzwiowa, z zamkiem; 

− stolik wagowy z płytą antywibracyjną – 1 szt., wymiary w zakresie 800-1000 x 600-800 
x 800-1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość), przeznaczony do wagi 
analitycznej, konieczny w celu zapewnienia stabilnych warunków pracy wagi podczas 
dokładnego ważenia; 

− stół przyścienny zlewowy – 1 szt., wymiary w zakresie 1100-1300 x 600-800 x 800-
1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość), ze zlewem laboratoryjnym, baterią oraz 
oczomyjką, szafka podwieszana dwudrzwiowa; 

− stół przyścienny – 1 szt., wymiary w zakresie 800-1000 x 650-750 x 800-1000 mm 
(szerokość x głębokość x wysokość), z szafką podwieszaną z półką, dwudrzwiowa; 

− stół przyścienny – 1 szt., wymiary w zakresie 1400-1600 x 700-900 x 800-1000 mm 
(szerokość x głębokość x wysokość), z szafką podwieszaną po prawej stronie, bez 
półki (przewidywane otwory technologiczne w plecach korpusu szafki na kable oraz 
wentylacje), jednodrzwiowa (zawiasy po prawej stronie), zdolny przenieść 
obciążanie od 200 do 300 kg; 
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− stół przyścienny bez szafek podwieszanych – 1 szt., wymiary w zakresie 1100-1300 x 
700-900 x 800-1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość), zdolny przenieść 
obciążanie od 200 do 300 kg; 

− zestaw prysznica bezpieczeństwa – 1szt., (deszczownica, dźwignia, kolanka, mufty, 
rury, certyfikat, naklejka), nierdzewny; 

− fotel obrotowy – 1 szt.  

Poglądowy plan pomieszczenia wraz ze wstępnym usytuowaniem mebli: 

W celu dokładnego zapoznania się z miejscem docelowym montażu Zamawiający przewidział 

możliwość wizji lokalnej w dniach 2 – 8 kwietnia 2020 r. po wcześniejszym, telefonicznym 

ustaleniu terminu z osobą wskazaną do kontaktu. 

W przypadku, gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia 
nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami 
towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy to traktować jedynie jako pomoc w 
opisie przedmiotu zamówienia – mają one jedynie przybliżyć wymagania, których nie 
można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W 
każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego, który spełni 
minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego 
przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, które 
to wymagania są przedstawione w punkcie 2 Zapytania ofertowego nr 1SWI/RR/2020. 

3. CEL ZAMÓWIENIA 

Celem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem kompletu mebli laboratoryjnych 
niezbędnego do rozwinięcia działalności badawczo-rozwojowej w Alventa Spółka Akcyjna w 
ramach projektu „Stworzenie warunków infrastrukturalnych umożliwiających prowadzenie prac 
B+R nad nowymi, innowacyjnymi produktami o najwyższym poziomie czystości”, w ramach 
Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w 
przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, 
Typ A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów 
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badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, nr 
Projektu RPMP.01.02.02-12-0130/19. 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do 8 maja 2020 r. 

5. KOD CPV: 

39180000-7 – Meble laboratoryjne 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferta powinna zawierać: 
a) pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, nr NIP, nr 

KRS/EDG), 
b) datę wystawienia,  
c) szczegółowy opis / specyfikację 
d) cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia  
e) termin realizacji przedmiotu zamówienia 
f) załączniki: nr 1 – Formularz Oferty, nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 
g) dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 
h) podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, 
i) terminy i sposoby płatności. 

Ponadto, oferta winna być: 
a) sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego 

zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1, 
b) zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, 
c) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla 
danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę 
uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

Inne wytyczne dotyczące przygotowania oferty: 
a) Wykonawca sporządza wycenę w formularzu oferty na podstawie specyfikacji technicznej 

i ilościowej opisanej w przedmiocie zamówienia, 
b) W razie potrzeby Beneficjent zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do osobistego 

stawienia się w siedzibie Beneficjenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty,  
c) Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w 

niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane, 
d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
f) Zamawiający nie przewiduje udzielania zapytań uzupełniających, 
g) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
h) Zamawiający poprawia w ofercie: 

− oczywiste omyłki pisarskie, 

− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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7. ODRZUCENIE OFERTY: 

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 
a) jej treść jest niezgodna z przedmiotem zamówienia, 
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
c) zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
e) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest Oferentem, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień 
publicznych, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

8. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 % 

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru (PiC): 

𝑃𝑖𝐶 =  
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑖
 · 100, 

gdzie: 

PiC – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Cena” 

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich 

Oferentów 

Ci - cena oferty nr „i” 

 

W przypadku gdy wynik punktowy nie jest liczbą całkowitą, otrzymany wynik podlega 

przybliżeniu do całości wg zasady: dla wyniku Pi,x; jeśli x≤49 to wartość Pi podlega przybliżeniu 

w dół do całości, jeśli x≥50 to wartość Pi podlega przybliżeniu w górę do całości. 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

a) Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy 
składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: 
swi@alventa.com  

b) Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 8 kwietnia 2020 r. 

10. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: 

Do kontaktu z Oferentami w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania 
wyznaczeni są:  

− Michał Ochman, tel. 12 25 89 232; e-mail: mochman@alventa.com  

− Edyta Janik, tel. 12 25 89 131; e-mail: ejanik@alventa.com  

 

mailto:swi@alventa.com
mailto:mochman@alventa.com
mailto:ejanik@alventa.com
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11. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy: 
a) Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym Alventa Spółka Akcyjna 

(dawniej Alwernia Spółka Akcyjna), 32-566 Alwernia, ul. Karola Olszewskiego 25, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000049603, NIP 675-000-02-66, REGON: 350534331; 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

− Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

− 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. 

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony 
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

b) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym 
nr 1SWI/RR/2020 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego 
bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. 
warunków.  

c) Przedstawili ofertę zawierającą istotne błędy w wyliczeniu ceny. 
d) Złożą ofertę po wskazanym terminie. 

12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli 
zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert.  

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

 
 

UWAGA: Dane o administratorze danych osobowych dostępne są na 
https://alventa.com/  

https://alventa.com/

