
 
 
 

 

   
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2020 r. 

na dostawę odczynników chemicznych 

 

I. Zamawiający 

SPIN-US sp. z o.o. z siedzibą w ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

KRS: 0000528989 

NIP: 9542751204 

REGON: 360000248 

 

II. Osoba uprawniona do kontaktów 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego: 

• w kwestiach proceduralnych: Marta Bulanda, tel. 32 359 20 79, e-mail 

m.bulanda@us.edu.pl 

II. Przedmiot zamówienia 

W związku z realizacją projektu w ramach "Inkubator Innowacyjności 2.0.", realizowanego w 

ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i 

komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. w ramach  

Programu  Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). SPIN-US Sp. z o.o. 

zaprasza do składania oferty na wykonanie dostawy odczynników laboratoryjnych. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zamawiającego dostawy pod tytułem:  

„Dostawa odczynników chemicznych dla realizacji prac przedwdrożeniowych nr: 

 6/II_2.0/U/2019 

 8/II_2.0/U/2019 

 

Kod CPV - 33696300-8 – odczynniki chemiczne 

 

 

III. Postanowienia ogólne 

1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

mailto:m.bulanda@us.edu.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/odczynniki-chemiczne-3146


 
 
 

 

   
 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach projektu pozakonkursowego 

„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w 

jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. realizowanego w ramach  Programu  

Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 

3. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w 

Wytycznych  w  zakresie kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  

Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  

na  lata  2014-2020  oraz Wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  

Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania przyczyny. 

 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Tabela 1. Zestawienie zakresu dostawy 

Nr 

pozycji 

Nazwa Firma (dla 

celów 

specyfikacji 

katalogowej) 

Kod produktu Ilość 

(objętość/masa) 

x ilość sztuk 

1. Mocznik czda [57-13-6] 

1kg 

POL-AURA chem*116615309*1kg 

1kg x 1 szt. 

2. Kwas cytrynowy 1 . hydrat 

CZDA (1 kg) 

Chempur 115382101 

1kg x 1 szt. 

3. Potasu wodorotlenek 

CZDA, ODCZ. FP op. 1 

kg 

Chempur 117468009 

1kg x 2 szt.  

4. Aceton CZDA, ODCZ. FP 

op. 1 dm3x6 

Chempur 111024800 

2 szt.  

5. Sodu wodorotlenek 

mikrogranulki CZDA op. 1 

kg 

Chempur 118109252 

1 kg x 1 szt. 



 
 
 

 

   
 

Nr 

pozycji 

Nazwa Firma (dla 

celów 

specyfikacji 

katalogowej) 

Kod produktu Ilość 

(objętość/masa) 

x ilość sztuk 

6. 4-Nitrophenyl phosphate 

disodium salt hexahydrate 

(5g ) 

Sigma 71768-5G 

1 szt. 

7. Sodu podchloryn 

odczynnik, 5 % chloru 250 

ml 

ACROS ACRO419552500 

1 szt.  

8. Etylowy alkohol 96% 

CZDA op. 2,5 dm3 

Avantor 396420113 

2 szt.  

     

9.  Ezetimibe (Pharmaceutical 

Secondary Standard) 

PHR1866-1G 

Sigma Aldrich 

PHR1866 6g 

10.  Simvastatin 

(Pharmaceutical Secondary 

Standard) 

PHR1438-1G 

Sigma Aldrich 

PHR1438 6g 

 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom 

wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do przedmiotu 

oferty jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, 

użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od 

produktów wymienionych w Tabeli nr 1. Nazwa własna producentów została podana przykładowo 

ze względów technologicznych z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i 

standardów, jakimi charakteryzują się realizowane przez Zamawiającego badania bądź posiadane 

urządzenia. Przez jakość zamawianych produktów Zamawiający rozumie wszelkie parametry 

określone w specyfikacji jakościowej, świadectwie kontroli jakości, certyfikatach bądź innych 



 
 
 

 

   
 

równoważnych dokumentach. Parametry te Zamawiający określa poprzez odniesienie do 

specyfikacji zawartych w katalogach i na stronach internetowych wskazanych w postępowaniu 

ofertowym produktów (nazwy własne). 

 

Ze względu na specyfikę prac badawczych w ramach przedmiotowych projektów i unikalny  

charakter stosowany w procesie badawczym odczynniki/materiały w istotnym stopniu wpłyną na 

kształt  prowadzonych  prac  B+R,  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  z  przyczyn  technicznych  

o  obiektywnym charakterze podano nr katalogowy produktu/ów /bądź ich nazwę ze wskazaniem 

firmy posiadającej dany produkt w swym katalogu, dla właściwego odczytu konkretnej pozycji 

przedmiotu zamówienia. 

 

IV. Warunki stawiane Wykonawcy i wykluczenia 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie: 

1. Dysponował odpowiednim potencjałem finansowym, technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;  

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem 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 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 

3. Wypełnił i podpisał formularz ofertowy – załącznik nr 1 

4. Maksymalny termin wykonania zamówienia dostawy: do 15.02.2020 r. 

5. Miejsce odbioru usługi/dostawy: SPIN-US sp. z o.o., ul. Bankowa 12, Katowice 40-007 



 
 
 

 

   
 

6. Dostawa będzie realizowana w ramach projekt pt. „Inkubator Innowacyjności 2.0” 

finansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr MNiSW/2019/163/DIR 

 

VI. Sposób przygotowania, miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy przygotować na załączonych formularzach (załącznik nr  1) 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl najpóźniej do dnia  

22.01.2020 r. godzina 15:00 

 

VII. Kryterium oceny ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem 

oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów: 

Kryterium nr 1 

Cena – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.  

 

Ocenie podlegać będzie cena netto ofert. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto 

otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę 

będzie obliczana wg następującego wzoru:  

 

                   Najniższa oferowana cena netto  

            C = ------------------------------------------------------   • 100 

                   Cena netto w rozpatrywanej ofercie 

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

VIII. Wybór Oferenta 

Zamówienie  zostanie  udzielone  Oferentowi,  który  złoży  ofertę  uzyskującą  najwyższą  liczbę 

punktów spośród wszystkich złożonych ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie VII z 

zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.  

Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wyniku postępowania. 

 



 
 
 

 

   
 

IX. Załaczniki 

1) Formularz ofertowy (zał. Nr 1). 

 

 


