
 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 14.12.2017 r. 

na zakup elementów do budowy prototypu 
 

1. Nazwa Zamawiającego 

TALMEX Sp. z o.o. 
ul. Chopina 94 
43-600 Jaworzno 

2.  Postanowienia ogólne  

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. 

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

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert 
oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia 
postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego 

3. Przedmiot zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest zakup: 
 
1.Wymienniki stacji sorpcji  2 szt. (element służący do budowy prototypu)  
                                               

 

1. Wymienniki stacji sorpcji  2 szt., 200 dm3 (element służący do budowy prototypu węzła sorpcji )  
Przedmiotem zamówienia są 2 szt. wymienników stacji sorpcji wg specyfikacji przedmiotu Zamówienia 
(Załącznik nr 3): 

Parametry techniczne wymienników: 
1) 
Nazwa urządzenia   : Wymiennik stacji sorpcji 1 
Ilość      : 1 szt. 
Wymiary    :  Dz 280 mm x1500 mm 
Wydajność    : Q =2 m³/h 
Materiał     :  Stal nierdzewna SS316 (lub równoważna) , płaszcz zbiornika PVC  
         transparentne - wykonanie chemoodporne.  
Wykonanie i dostawa     :  wg rysunku nr  2226-PW-T-08-R901-2 
       (Zał. nr 3.1. do specyfikacji przedmiotu zamówienia) 
2) 
Nazwa urządzenia   :  Wymiennik stacji sorpcji 2 
Ilość      :  1 szt. 
Wymiary    :  Dz 280 mm x1500 mm 
Wydajność    :  Q =2 m³/h 
Materiał     :  Stal nierdzewna SS316 (lub równoważna) , płaszcz zbiornika PVC  
        transparentne - wykonanie chemoodporne.  
Wykonanie i dostawa     :  wg rysunku nr  2226-PW-T-08-R902-2 
                    (Zał. nr 3.2. do specyfikacji przedmiotu zamówienia) 



 

 

 

 

 

 
 
Wszystkie urządzenia muszą spełniać postawione im wymagania, związane między innymi z: 

• odpornością chemiczną na medium z którym mają kontakt, 
• przystosowaniem do warunków procesowych, 
• konstrukcją i sposobem zabudowy, 
• zakresem wydajności 

 
 
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć opis techniczny zaoferowanego urządzenia.  
Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, pozbawiony wad oraz by został dostarczony 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca  zobowiązany będzie dostarczyć deklarację 
zgodności i/lub atesty materiałowe , dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający potwierdzi odbiór zamówionego towaru protokołem odbioru, którego wzór Wykonawca ustali 
z Zamawiającym. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego. 
Na zaoferowany asortyment Wykonawca udziela minimum 24 miesięcy gwarancji i rękojmi. W przypadku gdy 
przedmiotem dostawy są urządzenia/materiały posiadające gwarancje producenta obowiązuje gwarancja producenta. 
 
Nazwa i kod CPV: 42912300-5 Maszyny i Aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody 
                   
 
 
Urządzenia będące przedmiotem zamówienia winny być ze sobą kompatybilne. 
 
Załączniki 3, 3.1., 3.2.  do niniejszego zapytania ofertowego zostaną przesłane Wykonawcom, którzy zobowiążą 
się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji tj. podpiszą umowę o zachowaniu 
poufności stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
 
 
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia i/lub załącznikach występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy 
konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako 
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem 
konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak 
towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają 
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części 
przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

4. Termin realizacji zamówienia i warunki płatności 

 
1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania zamówienia/umowy z wybranym 

wykonawcą. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą 

ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą oraz będą wynikać z przyczyn wymienionych w umowie 
i zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający zastrzega, że termin płatności za faktury będzie wynosił 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Miejsce realizacji zamówienia  

 
Miejsce realizacji (dostawy przedmiotu) zamówienia: Talmex Sp. z o.o., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno 
 



 

 

 

 

 

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

1. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty 
są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Pozostałe postanowienia:  
a) Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z warunkami zapytania oraz jest związany ofertą 

do końca terminu jej ważności.  
b) Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3.   Zamawiający zastrzega sobie:  
a) możliwość przedłużenia terminu składania ofert, 
b) możliwość unieważnienia zapytania (postępowania przetargowego) bez ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych i finansowych oraz bez podawania przyczyn, 
c) możliwość zakończenia postępowania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, 
d) możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert, 
e) możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych 

uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie 
zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego 
podstawowego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego dowód (protokół) dostawy obejmujący 
cały zakres udzielonego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie termin 7 dni roboczych na sprawdzenie dostawy 
pod względem jakościowym i ilościowym. W przypadku stwierdzenia i zgłoszenia jakichkolwiek rozbieżności nowy 
termin sprawdzenia dostawy biegnie od nowa od momentu załatwienia reklamacji. 
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi dla 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 udziałów lub co najmniej 5% akcji. 
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika. 
d) 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.   

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem 
ofertowym.   
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego 
zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi 
się do przedmiotu zamówienia.  
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, 
rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była 
ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 
4. Ceną oferty jest łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 



 

 

 

 

 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów  

1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%) 
 
Liczba punktów  w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

 
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert, 

                     --------------------------------------------------------------                   x 100 
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie 

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą 
liczone z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym 
w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując 
najwyższą liczbę punktów. 
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do podpisania umowy 
z Zamawiającym stanowiącej Załącznik nr 6, której integralną częścią są Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) 
stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją 
treści umowy, jak również Ogólnych Warunków Zamówienia.  
5. 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.  
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, 
które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w 
terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

9.  Sposób przygotowania oferty  

 
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub 
długopisem, maszynowo lub komputerowo.  

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: 
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy Talmex Sp. z o.o., ul. Chopina 94, 43-600 

Jaworzno lub mailem na adres: talmex@talmex.pl  
4. Za termin złożenia oferty uznaje się moment dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego kurierem, pocztą lub 

osobiście, a także pocztą elektroniczną. 
5. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.  

10.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu  

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do: 
21.12.2017r..  

2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Jerzy Repeta, jrepeta@talmex.pl lub Katarzyna Polewska, 
kpolewska@talmex.pl 

11. Warunki zmiany Umowy  

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym 
Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 



 

 

 

 

 

2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z: 
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; 
b) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT); 
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy  
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 

3. Zamawiającemu przysługuje również możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Przyczynami 
przesunięcia terminu dostawy przedmiotu Umowy mogą być, niezależne od przyczyn określonych w pkt 2, również 
inne istotne okoliczności, a zwłaszcza związane z realizacją projektu, działalnością operacyjną Zamawiającego lub 
podmiotów z nim współpracujących.  

4. Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do domagania się Przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu 
Umowy, ani też nie będą z tego tytułu przysługiwały mu żadne roszczenia względem Zamawiającego.  

12.  Wykaz załączników 

 

Załącznik nr 1   -  Formularz ofertowy;  
Załącznik nr 2   -  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  pomiędzy  
        Wykonawcą a Zamawiającym.  
Załącznik nr 3  -  Specyfikacja przedmiotu Zamówienia, wraz z załącznikami. 
Załącznik nr 4   -  Umowa o zachowaniu poufności. 
Załącznik nr 5   -  Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) TALMEX Sp. z o.o.  w Jaworznie z 30.06.2016 r.. 
Załącznik nr 6    - Wzór umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
 
 

……………………………….     ……………………………….. 
Pieczęć Wykonawcy             Miejscowość, data                                           

OFERTA 
Dane Wykonawcy 
Imię i nazwisko/Nazwa…………………………………………… 
Adres ……………………………………………………………… 
NIP………………………… REGON ……………………………. 
Nr KRS …………………………………………………………… 
Tel./Fax. …………………………………………………………… 
Adres e – mail……………………………………………………… 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2017r. przedstawiamy poniższą ofertę cenową: 
 

Lp. Opis 
Wartość 

netto 
Stawka 

VAT 
Wartość 
brutto  

1 
Wymienniki stacji sorpcji  2 szt. (element służący do budowy 
prototypu węzła sorpcji )  

   

RAZEM:    

Gwarancja i rękojmia wynosi …………………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przez 
Zamawiającego. 
 
Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych 
zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 
 
Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu 
terminu składania ofert.  

 

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania umowy 
zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 

Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją Zamawiającego. 
 
 
 

……………………………… 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. 
 
 
 
 
 
……………………………….          ……………………………….. 
     Pieczęć Wykonawcy                 Miejscowość i data 
 

 
Oświadczenie 

 
 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 14.12.2017 r. 
 
ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………........................... 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
……………………………………………………………………………………………………………........................... 

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 
 

oświadczam, że: 
 
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne  powiązania 
kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi dla 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 udziałów lub co najmniej 5% akcji. 
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika. 
d) 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. 

 
 
 

………………………………. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 


