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Zapytanie ofertowe nr CTT/FS227/JSt/KM/2019/1 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

ul. Żwirki i Wigury 61 

02-091 Warszawa 

REGON: 000288917 

NIP: 525-00-05-828 

Osoby do kontaktu z Wykonawcami 

Sprawy formalne: 
joanna.stepkowska@wum.edu.pl 
Sprawy merytoryczne:  

katarina.Makarova@wum.edu.pl 

 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Usługa polegająca na Wyprodukowaniu prototypów szklanych kapilar typu "flat cell" oraz produktu 

finalnego o parametrach oraz jakości niezbędnych do pomiarów próbek o wysokiej przenikalności 

dielektrycznej, w tym roztworów wodnych, o objętości większej niż 50 l za pomocą techniki EPR  

(Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny)  

Usługa będzie realizowana dla grantu o akronimie Kapilara w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 

Kod CPV - 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. wyprodukowanie szklanych kapilar typu „flat cell” wg dostarczonych parametrów – minimum 5 
rodzajów kapilar, maksymalnie 50 rodzajów, łącznie nie więcej niż 400 kapilar, 

3.2. wyprodukowanie wybranego typu kapilar: nie więcej niż 100 kapilar. 
 

4. Obowiązki wykonawcy: 

4.1. Podpisanie klauzuli/umowy o poufności 
4.2. Prace będą wykonane wg parametrów wskazanych przez dr Katerinę Makarovą 

4.3. Usługa będzie odbierana etapowo: 

 Realizacja usługi zgodnie z pkt. 3.1.: odbiór 5 rodzajów kapilar – do 7 dni od momentu 

dostarczenia parametrów (maksymalnie 10 razy) 

 Realizacja usługi zgodnie z 3.2. - odbiór maksymalnie 100 kapilar do 21 dni od otrzymania 

parametrów 
 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający oczekuje realizacji usługi w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od podpisania umowy 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

6. MIEJSCE DOSTAWY: 

Zakład Chemii Fizycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Banacha 1, 02-097 Warszawa 
 

7. Warunki udziału  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki 

odnośnie przedmiotu zamówienia: 

 mają doświadczenie w produkcji szklanych kapilar oraz nietypowych szklanych wyrobów według 

rysunku lub dostarczonego wzoru, preferowane doświadczenie w produkcji kapilar do EPR 

(Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny)  

 Mogą zapewnić stałe, powtarzalne (odchylenia do 5%) parametry wytworzonych kapilar 

 Mogą zapewnić modyfikacje o 0.1mm średnicy wewnętrznej kapilary oraz ścianki kapilary  
 

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

8.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia. 

8.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  
8.4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób czytelny wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia i powinna być podpisana przez osoby 

upoważnione do podpisania ofert.  

8.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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8.6. Kompletna oferta powinna mieć ponumerowane i parafowane zapisane strony.  

8.7. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy, tj. CTT/FS227/JSt/KM/2019/1 
 
9. WYKAZ DOKUMENTÓW 

9.1. Oferta musi zawierać potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 7 

9.2. Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty/załączników potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu 
 
10. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

10.1. Oferty należy złożyć na określonym w niniejszym zapytaniu formularzu ofertowym, w następujący 

sposób:  

• pocztą tradycyjną na adres: Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa – oferta powinna wpłynąć w terminie 

do 5 września 2019 r. do godz. 15.00 oraz 

• pocztą e-mail skan oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do podpisywania ofert, na 

adres: inkubator@wum.edu.pl – w terminie do dnia 5 września r. do godziny 15.00  

Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy CTT/FS227/JSt/KM/2019/1. 

10.2. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy 

10.3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:  

• wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE” 

oraz numerem zapytania ofertowego tj. CTT/FS227/JSt/KM/2019/1,  

• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad 

jak składana oferta, koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” oraz numerem zapytania 

ofertowego tj. 
 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

11.1. Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawca na druku Formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia zobowiązany jest na podstawie kalkulacji 

szczegółowej podać łączną cenę ofertową netto i brutto. 

11.2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane  

z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia i wzoru umowy. 

11.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego 

Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

11.4. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
11.6. Cenę w ofercie należy podać w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 

(VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT). 

11.7. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 

zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie. 

11.8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

11.9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

11.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11.11. Zamawiający odrzuci ofertę, jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego 

11.12. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po terminie 
 
12. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

12.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. 
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12.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto. 

12.3. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru, przy czym maksymalna 

liczba punktów, jaką można uzyskać wynosi 100 pkt. 

Liczba punktów (C) = (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 100 pkt.  

12.4. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.. 

12.5. Wybrana zostanie oferta z najniższą łączną ceną brutto. 

12.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, 

a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym, ofert dodatkowych pod warunkiem, że nie 

przekroczą ceny przedstawionej w ofertach pierwotnych 

12.7. Zamawiający zastrzega, że ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki oraz 

wymogi formalne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

12.8. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta 

uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

13.2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 

postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
 
14. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA 

14.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w 

niniejszej zaproszeniu. 

14.2. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 

14.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny. 
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

15.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

15.2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej między zamawiającym i 

wykonawcą lub w oparciu o pisemne zlecenie wykonania zamówienia. 

15.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  
 
16. Wykluczenia  

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 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 przeprowadzaniem procedury wyboru 

wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

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

• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

• 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.  


