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Katowice, 06.05.2022 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

na dostawę materiałów laboratoryjnych, surowców i odczynników chemicznych  

 

 

I. Zamawiający 

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

KRS: 0000528989 

NIP: 9542751204 

REGON: 36000024 

II. Osoba uprawniona do kontaktów 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i 

proceduralnych jest Aleksandra Wierzba, tel. 32 359 20 79, e-mail: a.wierzba@us.edu.pl. 

III. Przedmiot zamówienia 

W zawiązku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, w ramach programu Ministra Edukacji  

i Nauki w ramach projektu pozakonkursowego pn. „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) – umowa nr MNiSW/2020/335/DIR, SPIN-US Sp. 

z o.o. zaprasza do składania oferty na wykonanie dostawy materiałów laboratoryjnych, surowców  

i odczynników chemicznych.  

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zamawiającego dostawy pod tytułem: 

„Dostawa materiałów laboratoryjnych, surowców i odczynników chemicznych dla realizacji prac 

przedwdrożeniowych nr: UŚ/24/II_4.0/2021, UŚ/26/II_4.0/2021, UŚ/28/II_4.0/2021 

 

Kod CPV - 33696300-8 - Odczynniki chemiczne 

Kod CPV - 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane  

Kod CPV - 38900000-4 -  Różne przyrządy do badań lub testowania 

Kod CPV - 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne 

mailto:a.wierzba@us.edu.pl
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IV. Postanowienia ogólne 

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

Publicznych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności, 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. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Tabela nr 1. Zestawienie zakresu dostawy: 

Lp. Nazwa Ilość Nazwa 

firmy/producenta 

Nr kat./kod prod. 

(jeśli występuje) 

1. Palladium(II) chloride, 99.999% 5 g Acros  

2. Platinum(II) chloride, 73% Pt 6 g Acros  

3. Zawór regulacyjny iglicowy typu ZA Ø 06 2 szt. Rotametr Sp. Z o.o.  

4. Płytki do chromatografii cienkowarstwowej 

(TLC Aluminium oxide 60 F254) 

2 op. 

2 x 25 szt. 

Sigma Aldrich 1055810001 

5. Płytki do chromatografii cienkowarstwowej 

(TLC Silica gel 60 F254) 

3 op. 

3 x 25 szt. 

Sigma Aldrich 1055540001 

6. Żel krzemionkowy (silica gel 60 (0.040-

0.063 mm)) 

2 x 25 kg 

 

Sigma Aldrich 1093859025 

7. Obojętny tlenek glinu (Aluminium oxide 90 

active neutral) 

1 x20 kg Sigma Aldrich 1010779020 

8. Perylenotetrakarboksylowy dibezwodnik 

(3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 

Dianhydride, purity > 98%) 

500 g TCI Chemicals P0972 

9. Imidazol (Imidazole for synthesis) 1 kg Sigma Aldrich 8142231000 

10. 2-etyloheksyloamina (2-Ethyl-1-hexylamine 

98%) 

1 l Sigma Aldrich E29508-1L 

11. Octan cynku (Zinc acetate) 500 g TCI Chemicals Z0044 

12. 4-heptyloamina (4-heptylamine >98%) 3 x 25 ml TCI Chemicals H0637 
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13. Chinolina (Quinoline 95%) 500 g Fluorochem 227698 

14. Bromek 2-etyloheksylowy (1-Bromo-2-

ethylhexane >97%) 

2 x 500 ml TCI Chemicals B0596 

15. Aliquat 336 500 ml abcr AB113335 

16. Fluorek cezu (Cesium fluoride 99%) 2 x 100 g Fluorochem 001648 

17. Triflat 2-(trimetylosililo)fenylu ( 

2-(Trimethylsilyl)phenyl 

trifluoromethanesulfonate 95%) 

2 x 25 g Fluorochem 222889 

18. N-fenylotriazolinodion (4-Phenyl-3H-1,2,4-

triazole-3,5(4H)-dione 95%) 

2 x 25 g Fluorochem 227815 

19. Octan palladu (Palladium(II) acetate (47% 

Pd)) 

5 g Sigma Aldrich 8180560005 

20. 10,10'-dibromo-9,9'-biantracen (10,10'-

Dibromo-9,9'-bianthracene) 

4 x 5g abcr AB456699 

21. Pentan (n-Pentan CZDA, ODCZ. FP op. 1 

dm3) 

20 x 1 l Chempur  

22. Chlorek metylenu (Dichlorometan CZ op. 

18 dm3) 

5 x 18 l Chempur  

23. Heksan (Heksan - frakcja z nafty CZ op. 20 
dm3 ) 

5 x 20 l Chempur  

24. Chloroform (Chloroform CZ op. 1 dm3 20 x 1 l Chempur  

25. Aceton (Aceton CZ op. 5 dm3) 40 x 5 l Chempur  

26. Octan etylu (Etylu octan CZ op. 1 dm3) 20 x 1 l Chempur  

27. Metanol (Metanol CZ op. 1 dm3 ) 
 

20 x 1 l Chempur  

28. O-ksylen (o-xylene for synthesis) 2,5 L Sigma Aldrich 8086972500 

29. Odczynnik Nesslera 1 l Pol Aura 116947602#1L 

30. Rękawice lateksowe, pudrowane, roz. M 10 op. 

10 x 100 szt. 

  

31. Sterylne szalki Petriego Ø90mm, bez 

wentylacji, 24x25szt/600szt 

3 op. 

3 x 600 szt. 

Genoplast GP506 

32. Rynienki płuczące, 12-Channel Flip-SideTM, 

z PP, niesterylne 

2 op. 

2 x 5 szt. 

Genoplast 25-1202 
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33. NISKO ADHEZYJNE końcówki 1000µl, 

PROFESSIONAL LINE TIPS, uniwersalne, 

bezbarwne 

2 op. 

2 x 1000 szt. 

Genoplast GBPT1000-B-N-LB 

34. NISKO ADHEZYJNE końcówki 200ul, 

PROFESSIONAL LINE TIPS, uniwersalne, 

bezbarwne 

2 op. 

2 x 1000 szt. 

Genoplast GBPT0200-B-Y-LB 

35. Głaszczki mikrobiologiczne L-kształtne, 

sterylne 

1 op. 

1 x 500 szt. 

Genoplast 65-1001 

36. Probówki wirówkowe 2,0ml typu 

Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 

30000g, -80ºC do 121ºC, Nest Scientific 

Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI, 

Grade 

1 op. 

1 x 500 szt. 

Genoplast 620011 

 

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.  
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VI. Warunki stawiane Wykonawcy i wykluczenia  

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

1. Dysponował odpowiednim potencjałem zdolnym 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 oraz oświadczenie - załącznik nr 2.  

4. Maksymalny termin wykonania zamówienia dostawy: 30.06.2022 r. 

5. Miejsce dostawy: do uzgodnienia na etapie podpisania umowy na dostawę.  

6. Dostawa będzie realizowana w ramach projekt pt. „Inkubator Innowacyjności 4.0” na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr MNiSW/2020/335/DIR. 

VII. Sposób przygotowania, miejsce oraz termin składania ofert 

1. Pisemną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w jeden z poniższych sposobów: 

a) osobiście: SPIN-US sp. z o.o., ul. Bankowa 12, Katowice 40-007, 

b) przesłać pocztą lub kurierem na adres: jw., 

c) przesłać na adres poczty elektronicznej: spin@us.edu.pl 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Termin składania ofert: 16.05.2022 r. godz. 15:00 

4. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane 

VIII. Kryterium oceny ofert 

100 % cena 

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:  

mailto:spin@us.edu.pl
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                Najniższa oferowana cena netto  

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

                  Cena netto w rozpatrywanej ofercie 

 

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

IX. Wybór Oferenta 

Zamówienie  zostanie  udzielone  Oferentowi,  który  złoży  ofertę  uzyskującą  najwyższą  liczbę punktów 

spośród wszystkich złożonych ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie VIII  

z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.  

X. Informacje dodatkowe 

1. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę oraz 

zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. 

2. Oferenta, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy. Wszyscy 

Oferenci zostaną poinformowani o wyniku postępowania. 

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

4. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przekaże wybranemu 

wykonawcy projekt umowy, określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby 

umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie. 

5. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy,  

w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także w przypadku: 

a) zmiany przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy  

o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych; 

b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem 

Operacyjnym; 

c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Oferenta; 

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, terminu realizacji  

i przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Oferent nie 

mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego. 
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XI. Załączniki: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1); 

b) oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2). 

 


