POSTĘPOWANIE OFERTOWE NR 1/MANUF/121/2019
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu
Pt. Opracowanie prototypów modułowych wycinarek plazmowych do blach
wraz z systemem ich pakowania
w ramach:
Projektu „Fundusz badań i wdrożeń”
w ramach
OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI
GOSPODARKI REGIONU
DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE
PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE PROCESÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA
2014-2020

I. Zamawiający
MANUFAKTURA MICHAŁ GRZĘBSKI
ul. SPOKOJNA 5
87-152 ŁUBIANKA,
zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie:
1. wynajem 1 szt. drukarki 3d
2. zakup 30 kg filamentu do druku 3d
II.
Opis przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest:
Drukarka 3d o parametrach:
- pole robocze minimum 500 mm x 500 mm x 500 mm
- możliwość druku PLA, PET-G ,ABS, HIPS , PVA , PC , Nylon , materiały z
domieszkmi
- precyzja druku nie gorsza niż wysokość warstwy 0.08 mm
- zamknięta komora robocza z kontrolą temperatury
- w pełni automatyczna kalibracja stołu
- podgrzewana platforma robocza
- min. dwie głowice robocze
- dokładność pozycjonowania osi x,y - 7 mikromer
Filament – materiał do druku 3d o parametrach:
- filament specjalistyczny dla części wysoko obciążonych
- odporność na zginanie nie gorsza niż 50 MPA
- parametr łamiący nie gorszy niż 30 MPA
- kolor czarny i szary
2.
Termin realizacji zamówienia:
Wynajem drukarki 3d w okresie od 20.05.2019 do 31.10.2019
Dostawa filamentu między 20.05.2019 a 27.05.2019

3.
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie
podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru
III.
Sposób przygotowania oferty:
1.
Oferta musi zostać złożona w formie elektronicznej lub papierowej
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
2.
Oferta powinna zawierać:
a. pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, numer telefonu
b. posiadać datę wystawienia
c. wartość zamówienia netto
3.
Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
IV.
1.

2.
3.
4.
5.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferta
powinna
zostać
przesłana
mailem
na
adres:
dotacjemfm@gmail.com lub drogą pocztową jako list polecony,
przesyłką kurierską lub osobiście na adres Zamawiającego:
MANUFAKTURA MICHAŁ GRZĘBSKI
ul. SPOKOJNA 5
87-152 ŁUBIANKA,
Termin składania ofert: 20.05.2019 godz.10.00
W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub osobiście oferta
powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
”POSTĘPOWANIE OFERTOWE NR 1/MANUF/121/2019”
W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila
należy wpisać: ” POSTĘPOWANIE OFERTOWE NR 1/MANUF/121/2019”
Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty
elektronicznej wskazany w punkcie IV.2

V.
ZAKRES WYKLUCZENIA
1 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z
wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie
mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2 Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają
warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej
oferty lub też złożyli ofertę po terminie.
VI.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W
WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
1 Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany
postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie:
Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia,
Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności,
pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba
wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też
Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w

szczególności gdy:
- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do
wykonania Przedmiotu Umowy;
- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach
prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2 Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które
mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek
pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które
w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie
wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów
mogących złożyć ofertę.
3 Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji
Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się
potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i
związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie
za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji
Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.
VII. Osoba do kontaktu
Daria Grzelak
mail: dotacjemfm@gmail.com
tel: +48 884 804 660
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia
obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez
wyboru oferty.
3
W wypadku, jeśli gdziekolwiek w Zapytaniu Ofertowym podana jest
nazwa określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub
specyficznego pochodzenia (nazwa własna) należy ją traktować, jakby
została podana z określeniem „lub równoważne”, zaś zakres
równoważności oznacza produkty/rozwiązania innych firm o co najmniej
takiej samej funkcjonalności i użyteczności.
4
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty
zawierającej rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia, jeśli po wezwaniu do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, Wykonawca nie udzielił
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
5
W wypadku różnicy w samej treści zapytania, lub między treścią
Zapytania opublikowaną w Bazie Konkurencyjności, a treścią zawartą w

pliku stanowiącym załącznik do tego Zapytania, lub opublikowaną w inny
sposób, stosuje się treść korzystniejszą dla Wykonawców, a w razie gdy są
one równie korzystne, pierwszeństwo ma treść korzystniejsza dla
Zamawiającego, a gdy wcześniejsze reguły nie znajdują zastosowania,
pierwszeństwo
ma
treść
opublikowana
bezpośrednio
w
Bazie
Konkurencyjności.

Załącznik nr 1.
…………………………, data …………………………….
Dane Oferenta
Nazwa:
Adres:
Telefon kontaktowy:
OFERTA
POSTĘPOWANIE OFERTOWE NR 1/MANUF/121/2019
Wartość netto oferty: …………………
Przedmiot wyceny
Wynajem drukarki 3d
w okresie od
20.05.2019 do
31.10.2019 – 1 szt.

Wartość netto

Dostawa filamentu
między 20.052019 a
25.05.2019 – 30 kg

Oświadczam, że wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności: zakładany zysk,
należne podatki.
Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach
określonych w Zapytaniu Ofertowym.
Oświadczam, że posiadam wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do
należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego
wykonania zamówienia.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego
upływu terminu składania ofert.
Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczam, że
oświadczenia i dokumenty składające się na niniejszą ofertę opisują stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień jej składania.
Oferta wraz z załącznikami zawiera …................. stron.
….........................................
…………………………………………………………
miejscowość i data
czytelny
upoważnionej

podpis

osoby

Załącznik Nr 2
Postępowanie nr 1/MANUF/121/2019
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu nr 1/MANUF/121/2019, oświadczam, że
Wykonawca:
…...................................................................................................................
................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)
nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi
w
imieniu
beneficjenta
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 o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO (Uwaga:
dla projektów finansowanych w ramach działalności Polskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego próg wynosi 5%),
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.

….........................................
…………………………………………………………
miejscowość i data
czytelny podpis osoby
upoważnionej

