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Wrocław, 08.07.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr BON/1/2019 

 

w związku z realizacją projektu pn.: 

„Opracowanie innowacji produktowej w obszarze ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów” 

zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi badawcze   

 

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:  

 

Główny:  

73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze 

Poboczne: 

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

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

73110000-6 Usługi badawcze 

73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

2. Postępowanie prowadzone jest w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe 

traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w dokumencie Wytyczne w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie w jakim umowa o powierzenie grantu 

powołuje się na te wytyczne. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

XTPL S.A. 

ul. Stabłowicka 147 

54-066 Wrocław 

NIP: 9512394886; 

REGON: 361898062 

e-mail: zamowienia@xtpl.com 

www.xtpl.com  
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie obejmuje wykonanie badań opisanych w Arkuszu Kalkulacyjnym Oferty stanowiącym załącznik nr 1 i 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym niejawny załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 27.09.2019 r. 

 

Miejsce przekazywania próbek: 

XTPL S.A. 

ul. Stabłowicka 147 

54-066 Wrocław 

(kampus Pracze, budynek nr 3) 

Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 

 

Istotne warunki realizacji zamówienia: 

1. Prace badawczo-rozwojowe obejmują opracowanie 3 różnych roztworów modyfikujących parametry fizyko-

chemiczne dysz wykorzystywanych przez Zamawiającego, opracowanie i przekazanie protokołu modyfikacji dysz oraz 

testową modyfikację dysz.  

2. Ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowe 

informacje o zamówieniu, w tym informacje o dyszach po zgłoszeniu chęci udziału w postępowaniu poprzez 

przesłanie skanu oświadczenia (załącznik nr 2) i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa własności intelektualnej do opracowanych procedur. Przekazanie praw 

własności intelektualnej do roztworów  zostanie poddane osobnym negocjacjom, o ile Zamawiający wyrazi chęć ich 

nabycia. 

4. Wykonawca ma prawo do przerwania prac badawczo-rozwojowych i rozwiązania umowy jeśli efekty eksperymentów 

nie będą spełniały jego oczekiwań. 

5. Zamawiający będzie realizował modyfikację dysz zgodnie z zapotrzebowaniem, które wystąpi w toku prac 

badawczych realizowanych w ramach projektu. Oznacza to, że końcowa ich liczba może być inna niż wskazano w 

zapytaniu ofertowym. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia mniejszej ilości 

modyfikacji niż wskazano w zapytaniu ofertowym z zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w 

złożonej ofercie. Zmniejszenie ilości nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Wykonawcy 

będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za wykonane prace bez naliczania kar umownych. Zamawiający 

deklaruje, że modyfikacji zostanie poddanych nie mniej niż 50 dysz. 

6. Wykonawca opracuje raport dokumentujący prace badawczo-rozwojowe zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiej Agencji 

Współpracy Gospodarczej tj. zawierający co najmniej termin wykonania usługi/usług, zakres zrealizowanych działań 

i osiągniętych wyników, potwierdzenie, że realizacja usługi przyczyniła się do powstania innowacji produktowej lub 

innowacji procesowej w działalności Grantobiorcy na poziomie zadeklarowanym we wniosku o przyznanie grantu, 

uzasadnienie innowacyjności oraz określenie jej skali,  nazwę jednostki naukowej oraz potwierdzenie, że spełnia ona 

wymogi konkursu, a także wskazanie osoby/osób, które zgodnie z ofertą wykonały usługę/usługi i sporządziły raport. 

7. Dysze do modyfikacji zapewnia Zamawiający. Dysze do modyfikacji należy odbierać w siedzibie Zamawiającego – 

adres wskazano powyżej. 

8. Wyniki prac badawczo-rozwojowych przekazywane są Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki. Dane, które nie są 

możliwe do przekazania drogą elektroniczną Wykonawca przekazuje na nośniku fizycznym (CD/DVD/pendrive). 

9. Dysze po modyfikacji zwracane są Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki. Zwrot następuje na koszt Wykonawcy. 
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10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia. 

Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności uszkodzenie dysz w czasie modyfikacji lub uszkodzenie nośnika 

danych z wynikami badania/pomiaru. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy o zachowaniu poufności. 

13. Wykonawca nie może korzystać z podwykonawców w trakcie realizacji zlecenia. 

14. Końcowy odbiór praca badawczo-rozwojowych dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych przez Wykonawcę. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) pozostawania w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

e) Są jednostkę naukową w rozumieniu art. 7 w związku z art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz zapisów rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z 

dnia 17.06.2014 r, prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mająca siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

f) Podpiszą z Zamawiającym umowę o zachowaniu poufności. 

2. Celem wykazania, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 lit. a-e, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie (stanowiące integralną część załącznika nr 1), iż spełnia on 

ww. warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia, o których mowa w pkt 1 lit. a-e. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 3. W celu otrzymania załącznika nr 3 należy 

przesłać do Zamawiającego w terminie składania ofert wypełnione oświadczenie o chęci udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 2) oraz podpisać umowę o zachowaniu poufności (z wyjątkiem podmiotów, które mają już taką umowę 

zawartą z Zamawiającym). 

 

KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO 

POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY 

 

1. CENA – waga – 100% 

 

Łącznie oferent może otrzymać 100 pkt w tym: 

a) 100 pkt za kryterium „CENA” 

 

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 

1. Cena 

Liczba punktów za kryterium „CENA” zostanie obliczona według wzoru: 
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𝑃𝑏𝑎𝑑.𝐶 =
𝐶𝑚𝑖𝑛.

𝐶𝑏𝑎𝑑.

𝑥100 𝑝𝑘𝑡 𝑥 100% 

gdzie:  

P bad.C  – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie 

C min.  – najniższa cena spośród ocenionych ofert 

C bad.  – cena oferty badanej 

 

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2019r. o godz. 23.59. 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Oferty winny być wniesione w formie pisemnej za pośrednictwem: 

• poczty elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: zamowienia@xtpl.com     

lub  

• pocztą, kurierem lub osobiście (oryginały dokumentów), w zamkniętej kopercie na adres: 

XTPL S.A. 

ul. Stabłowicka 147 

54-066 Wrocław 

(PORT budynek nr 2, pok. nr 2/7, piętro 2) 

w godzinach pracy Zamawiającego do 08.00 do 16.00. w dni robocze (od poniedziałku do piątku), 

 

Termin związania ofertą wynosi 14 dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. 

okresu uznaje się następny dzień po terminie składania ofert. 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

30 dni. 

 

WEZWANIE WYKONAWCY DO UZUPEŁNIENIA OFERTY LUB ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ 

1. Oferty są weryfikowane przez Zamawiającego a w przypadku, w którym oferta zawiera braki lub jej treść jest niejasna, 

to Wykonawca ją składający wezwany jest, odpowiednio do: jej uzupełnienia lub wyjaśnienia zaistniałej niejasności. 

W wezwaniu Zamawiający wyznaczy jednocześnie termin odpowiednio do uzupełnienie lub wyjaśnienia oferty, nie 

krótszy niż 2 dni robocze.  

2. Zamawiający ponownie dokonuje weryfikacji złożonej oferty z uwzględnieniem przesłanych informacji stanowiących 

odpowiedź na wezwanie Zamawiającego do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień. 

3. W wyniku weryfikacji złożonych ofert Zamawiający odrzuci oferty: 

3.1 które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

3.2 nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia, 

3.3 Wykonawców, którzy nie udzielą w wyznaczonym terminie odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub 

wyjaśnienia zaistniałej niejasności w ofercie, 

3.4 niezgodne z wymaganiami dotyczącymi warunków realizacji zamówienia, 

mailto:zamowienia@xtpl.com
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3.5 złożone przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu lub nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Wykonawca, który jest podmiotem powiązanym 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem 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, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do 

bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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; 

 

OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do 

Umowy podpisanego przez obydwie Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

a) Zmiana terminów realizacji zamówienia:  

i. w przypadku zmiany terminów wynikających z umowy o dofinansowanie, w szczególności zmiany terminu 

zakończenia realizacji projektu, 

ii. zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych 

okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację Umowy w pierwotnym terminie. 

b) Pozostałe zmiany:  

i. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji 

umowy, zmniejszenie wartości zamówienia), 

ii. przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne 

czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej 

umowy i termin realizacji, 

iii. zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy, 

iv. przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin 

wykonania przedmiotu Umowy,  

v. zmiany nazwy, siedziby Stron Umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 

vi. zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Stron, 

vii. korygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 

viii. z powodów niezależnych od Wykonawcy np. zaprzestania świadczenia usług z powodu braku dostępności 

materiałów lub odczynników chemicznych, 
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ix. w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji Umowy w zakresie koniecznym dla 

dostosowania zasad przyjętych w Umowie do obowiązującego prawa, 

x. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 

Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia 

i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi 

świadczeniami. 

 
INFORMACJA O TERMINIE W KTÓRYM WYKONAWCY MOGĄ ZWRACAĆ SIĘ DO ZAMAWIAJĄCEGO Z WNIOSKAMI O 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

1. Wykonawcy mogą kierować wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na adres e-mail:  
zamowienia@xtpl.com   

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Ceglarska i/lub Dariusz 
Świderek.  

3. Zamawiający odpowie na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego jeżeli te wpłyną do dnia 
12.07.2019 r. do godz. 15:00.  

4. Odpowiedzi na pytania publikowane są na stronie www.xtpl.com/pl/dotacje/zamowienia/ z wyjątkiem odpowiedzi 

dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, które zostaną bezzwłocznie udostępnione w formie e-mail 

podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniu i podpisały z Zamawiającym umowę o zachowaniu 

poufności.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po tej dacie Zamawiający może pozostawić wniosek 
bez odpowiedzi.  

 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie www.xtpl.com/pl/dotacje/zamowienia/ 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili bez podania przyczyny. 

5. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny określony w pkt. V 

i VI niniejszego zapytania ofertowego, będzie podpisana umowa na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od podpisania umowy lub wykonania 

zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do publikacji wyjaśnień dotyczących zamówienia lub zmian w treści zapytania 

ofertowego o  czym poinformuje na www.xtpl.com/pl/dotacje/zamowienia/ 

W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wydłużenia terminu składania ofert. 

7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią 

niniejszego zapytania niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

 

Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się:  

1. Wypełniony Arkusz kalkulacyjny oferty (dalej: AKO) zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, wraz z oświadczeniami o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiących integralną część AOK. 

mailto:zamowienia@xtpl.com


 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału: 178 362,00 PLN wpłacony w całości. 
KRS: 0000619674; NIP: 9512394886; REGON: 361898062. 

2. Aktualny (nie starszy niż 3 m-ce przed datą złożenia oferty) odpis lub wydruk z właściwego rejestru (np. KRS, 

CEIDG).  

 

Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część oferty.  

Dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub w 

przypadku oferty składanej przez pełnomocnika należy załączyć do oferty dokument (lub dokumenty) potwierdzający 

prawo do reprezentowania Wykonawcy. 

Zamawiający weryfikuje we własnym zakresie czy dany Wykonawca podpisał umowę o zachowaniu poufności. 

 

XIII. ZAŁACZNIKI 

1. Arkusz kalkulacyjny oferty  

2. Oświadczenie o chęci udziału w postępowaniu. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik niejawny). 


