
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 
dotyczące wyboru dostawców w ramach realizacji Projektu nr POIR.02.01.00-00-0170/16-00 pn. 
Rozwój centrum badawczo – rozwojowego Flukar sp. z o. o. realizującego prace badawcze dla branży 
petrochemicznej i gospodarki odpadami, który otrzymał o dofinansowanie w ramach 2 osi 
priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, 
Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Nazwa i adres Zamawiającego: Flukar Sp. z o.o.  

ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice  
Tytuł zamówienia Dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, 

materiałów eksploatacyjnych, materiałów BHP 
Data ogłoszenia zapytania 
ofertowego: 

27.06.2018 r. 

Termin składania ofert: 06.07.2018 r. 
Miejsce i sposób składania 
oferty: 

Oferty należy złożyć: 
1. Elektronicznie na adres: cbr@flucar.pl  
2. W wersji papierowej do siedziby firmy: ul. Uniwersytecka 

13, 40-007 Katowice. 
Korespondencja powinna zostać opatrzona opisem – „Oferta 
na dostawę odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, 
materiałów eksploatacyjnych, materiałów BHP” 
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
Liczy się data i godzina wpływu oferty na adresy wskazane powyżej. 

Osoba wyznaczona do 
kontaktu w sprawie zapytania 

Piotr Janocha 
p.janocha@flucar.pl  

Skrócony opis przedmiotu 
zamówienia  

Przedmiot zamówienia stanowi wyposażenie centrum badawczo-
rozwojowego niezbędne do funkcjonowania działu badawczo-
rozwojowego Flukar Sp. z o. o.  

Miejsce realizacji zamówienia   Województwo: Opolskie  
Powiat: Kędzierzyńsko-Kozielski  
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia W ramach zamówienia niezbędne jest sprzedaż i dostarczenie 
elementów wskazanych w załączniku nr 1. 

Oferent ma możliwość złożenia ofert częściowych na wybrane 
elementy. 

Termin związania ofertą Termin związania ofertą musi wynosić min. 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert 

Załączniki 1. Wyszczególnienie elementów dostawy 
2. Wzór „Oświadczenia o braku powiązań osobowych 
i kapitałowych” 

Warunki udziału w postępowaniu  

Wymogi dotyczące braku Oferty w postępowaniu mogą składać jedynie dostawcy nie 



 

powiązań powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Oferent ma 
obowiązek złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z 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. 
Realizacja przez Oferentów przedstawionego powyżej warunku  
oceniana będzie na podstawie złożonego oświadczenia, którego 
wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

Ocena Oferty 

Kryteria oceny ofert  
 

Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne będą podlegać 
ocenie wg kryterium cenowego – decydująca będzie 
najkorzystniejsza cena brutto przedstawiona w ofercie na dany 
asortyment. 

Opis sposobu przyznania 
punktacji 

Cena brutto danego elementu musi uwzględniać całkowite 
wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy (w tym koszt 
wszystkich elementów, ich dostawę, a także wszystkie podatki 
i należności publiczno-prawne).  

Oferty złożone w walucie innej niż polski złoty (PLN) przeliczone 
zostaną na złotówki po kursie średnim NBP z dnia upublicznienia 
zapytania ofertowego.   

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY  
1. Zestawienie oferowanego asortymentu wraz z ceną brutto za daną ilość/pojemność ze 

wskazaniem waluty – na zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. 
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące braku powiązań (zgodnie ze wzorem 

z załącznika nr 2 do niniejszego zapytania). 
 


