
 

             
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RR/2019 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

na zakup związków chemicznych 

Przeprowadzone w trybie rozeznania rynku 

Zakup jest planowany w ramach Projektu pn. „Technologia nanoszenia odpornych na ścieranie 

powłok domieszkowanych metalami ziem rzadkich dla przemysłu ceramicznego, cementowego i 

recyklingu” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, 2014-2020, nr Umowy POIR.01.01.01-00-0098/18. 

 

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.  

 

 

Nazwa i adres 

Zamawiającego: 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TSA" Sp. j. M. Górski S. Rutkowski  

ul. Przemysłowa 41,  

37-450 Stalowa Wola,  

KRS 0000107297,  

NIP 8651007533,  

REGON 830229409 

 

Data ogłoszenia 

zapytania 

ofertowego:   

 

17.01.2019 r. 

Data złożenia 

oferty:  

Oferty można składać do dnia 24 stycznia 2019 r. do godziny 23:59:99 

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup związków chemicznych 

Szczegółowy opis zamówienia: 

1. Tlenek lantanu La203 – 0,5 kg 

2. Tlenek Itru Y203– 0,5 kg 

3. Tlenek ceru Ce02 – 0,5 kg 
 

Wykonawca powinien spełniać poniższe warunki: 

1. Posiadać minimum 1 rok doświadczenia w realizacji usług zgodnych z 

przedmiotem zamówienia.  

 

 



 

             
Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego. 

kod CPV: 24320000-3 - Zasadowe organiczne substancje  

 

 

Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup związków chemicznych 

 

Warunki 

udziału w 

postępowaniu 

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: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg 

nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

4) 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. 

 

Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert poprzez określenie 

zgodnie z zasadą: 1 - spełnienie kryterium; 0 - niespełnienie kryterium  

Harmonogram 

realizacji:  

Od dnia wyboru Wykonawcy do dn. 28 lutego 2019 r. 

Dodatkowe 

warunki 

 

1. 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.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania 

bez wyboru oferty. 

3. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia 

wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. 

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Kryteria oceny 

oferty 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1) Cena (w PLN) - 100%, 

 



 

             
Wartość punktowa kryterium cena będzie wyliczana według wzoru: (C min: C n) 

x 100 x 100% 

 

gdzie: 

C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych  

C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty  

 

Gdzie 1 % = 1 pkt 

 

 

Dla ofert złożonych w innych walutach zastosowany zostanie średni kurs NBP z 

dnia 25.01.2019 r. tej waluty. 

Oferta musi 

zawierać 

następujące 

elementy 

 

Ofertę należy przygotować w następujący sposób: 

a) Oferta musi mieć formę pisemną (Załącznik nr 1 stanowi Formularz oferty); 

b) Oferta powinna zawierać: 

 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr 

KRS/CEiDG),  

 Datę przygotowania i termin ważności oferty  

 Czas realizacji przedmiotu zamówienia 

 Wartość zamówienia netto 

 Warunki i termin płatności 

 Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) 

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować 

odrzuceniem oferty. 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Sposób 

składania 

oferty: 

Ofertę należy złożyć: 

- elektronicznie (w formie podpisanych skanów dokumentów) na adres: 

zamowienia@pwtsa.pl 

 

Załączniki Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

 

 

W toku rozliczania projektu oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji 

publicznej.  

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: 

 

Do kontaktu z oferentami w sprawach formalno - merytorycznych dotyczących postępowania 

wyznaczony jest Sławomir Rutkowski: kontakt e-mail: srutkowski@pwtsa.pl, tel. 604-409-029.  

 

 



 

             
  


