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Katowice, 21.02.2023 r. 

 

Zapytanie ofertowe  

na usługę badania parametrów fizykochemicznych ścieków 

 

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 proceduralnych: Aleksandra 

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

 

III. Przedmiot zamówienia 

W związku z realizacją projektu w ramach "Inkubator Innowacyjności 4.0” (umowa  

nr MNiSW/2020/335/DIR) realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MEiN „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 usługę pn. : 

„Badanie parametrów fizykochemicznych ścieków” 

Kod CPV: 

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze 

 

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 procedurą rozeznania rynkowego, określoną  
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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: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badania parametrów fizykochemicznych ścieków dla pracy 

przedwdrożeniowej UŚ/30/II 4.0/2022.  

Próbki (30 szt.) zostaną przesłane w dwóch partiach (po 15 szt. każda) w terminie ustalonym uprzednio z 

Wykonawcą. Koszt przesyłki próbek ponosi Wykonawca i koszt ten powinien być uwzględniony w ofercie 

cenowej.  

Wykonanie analizy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania drugiej partii próbek. 

Usługa obejmuje przeprowadzenie podstawowej analizy fizykochemicznej pod względem: 

• stężenia bisfenolu A 

• bisfenolu F 

• bisfenolu S 

• pH 

• biologiczne zapotrzebowanie na tlen 

• chemiczne zapotrzebowanie na tlen 

• poziom substancji rozpuszczonych w wodzie 

• zawartość rozpuszczonego tlenu w wodzie 

 

VI. 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. Nie był 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: 
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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 załącznik nr 2.  

Koszt przesyłki próbek ponosi Wykonawca i koszt ten powinien być uwzględniony w ofercie cenowej. 

 

VII. Sposób przygotowania, miejsce oraz termin składania ofert 

1. Pisemną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć: 

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

b) przesłać pocztą lub kurierem na adres: j/w, 

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

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Termin składania ofert: 27.02.2023 r. do godziny 12.00. 

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:  

 

                   Najniższa oferowana cena netto  

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

                   Cena netto w rozpatrywanej ofercie 

 

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

 

XI. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

2. Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2). 


