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Libiąż, dnia 20 stycznia 2017 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ POLEGAJĄCĄ NA WYKONANIU 

PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH MAJĄCYCH NA CELU OPRACOWANIE TECHNOLOGII 
WYTWARZANIA NOWYCH MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH 

UMOŻLIWIAJĄCYCH ICH WYKORZYSTANIE DO PRODUKCJI USZCZELEK STOSOWANYCH W 
BRAMACH GARAŻOWYCH. 

OZNACZENIE SPRAWY Z1/2017 
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Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu poniżej opisanego Thermoplast spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu zaprasza do złożenia oferty na przedstawioną 
poniżej usługę badawczo-rozwojową. 

 
A. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamówienie będzie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, w ramach projektu 
pn. „Opracowanie technologii wytwarzania nowych materiałów polimerowych o 
właściwościach umożliwiających ich wykorzystanie do produkcji uszczelek stosowanych w 
bramach garażowych”. 

2. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych 
mieszanek polimerowych dedykowanych ze względu na swoje właściwości do produkcji 
uszczelek stosowanych w bramach garażowych. 

3. Wymaganie stawiane materiałowi: 

 Odporność na przenikanie wody 

 Odporność na przenikanie powietrza 

 Izolacyjność akustyczna 

 Odporność na działanie promieniowania UV 

 Odporność na działanie ozonu zawartego w powietrzu 

 Odporność chemiczna w kontakcie z różnymi rodzajami lakierów i olejów 

 Niezmienność kolorów przez cały czas ich użytkowania 

 Zachowanie większości z wyżej wymienionych cech w szerokim zakresie temperatur 

 Stabilność wymiarów elementów wykonanych z zaproponowanych materiałów 

 Zachowanie trwałości parametrów fizyko-chemicznych materiału w warunkach 
oddziaływania czynników atmosferycznych 

Kompozyty PVC: 

 Mieszanki: 
a. PVC (z recyklingu) + kauczuk akrylonitrylowo–butadienowy z dodatkiem bezwodnika 

maleinowego (MAH) 
b. PVC + kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR), 
c. PVC + kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR), 
d. PVC + terpolimer akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowy (ABS) 

 Proponowany dodatek wypełniający: 
e. regranulat gumowy (handlowy) 

 
B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi badawczo – rozwojowej polegającą na 
wykonaniu prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii 
wytwarzania nowych materiałów polimerowych o właściwościach umożliwiających ich 
wykorzystanie do produkcji uszczelek stosowanych w bramach garażowych, w skład których 
wchodzą: 

 
1) Wykonanie mieszanek: 

a) Oznaczenie jakości składników mieszanek 
b) Rozrzut wielkości granulatów 
c) Wytłaczanie mieszanek (podzadanie wykonane przez Zamawiającego, pod nadzorem 

Wykonawcy) 
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2) Badanie właściwości mieszanek: 

a) reologia, 
b) DSC, TGA, 
c) obrazowanie – mikroskop optyczny, elektronowy, dyspersja składników, wrabialność 

składników gumowych w matrycę elastomerową, 
d) FTIR ATR – charakterystyka spektralna 
e) parametry wytrzymałościowe (kształtki), 
f) twardość 
g) obrazowanie struktury komórkowej – mikrotomografia komputerowa (dla wybranych 

próbek porowatych) 
h) odporność chemiczna w kontakcie z różnymi rodzajami lakierów i rozpuszczalników 
i) odporność na czynniki środowiskowe 

       
Wynikiem przedmiotowych prac będzie dokumentacja technologiczna do produkcji nowych 
materiałów polimerowych o właściwościach umożliwiających ich wykorzystanie do produkcji 
uszczelek stosowanych w bramach garażowych oraz raport zawierający wyniki badań właściwości 
opracowanych mieszanek polimerowych. 
Parametry nowych materiałów polimerowych opracowanych w ramach zlecenia powinny 
zapewniać poziom innowacyjności produkowanych z nich uszczelek stosowanych w bramach 
garażowych co najmniej w skali Polski. 
 

Umowa z Wykonawcą, zawarta zostanie pod warunkiem zawieszającym, to jest warunkiem 

uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu. 

 

Opis istotnych postanowień umownych zawiera załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego. 
 
2. Wybrany Wykonawca zobowiąże się do wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji - Osoby zaangażowane w realizację 
projektu zostaną wybrane na podstawie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia 
przydatnego w procesie realizacji projektu, a nie ze względu na swoją płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, 
orientację seksualną, 

b) Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - sposób prowadzenia badań zapewniający 
dbałość o środowisko naturalne. 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego 
przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii. 

4. Kody CPV: 73100000-3, 73300000-5, 73120000-9. 
5. Nazwa kodów CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe, Projekt i realizacja 
badań oraz rozwój, Usługi eksperymentalno-rozwojowe. 

C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy: 
a) Posiadają wiedze, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia wystarczające do zrealizowania 
zamówienia. 
b) Wyrażają wolę udzielenia Zamawiającemu informacji o których mowa w pkt B.2 Zapytania 
ofertowego w terminach i warunkach tam wskazanych. 
c) Wykonawcą usługi mogą być wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy 
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z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki czyli: 

   jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. , poz. 572) 

   instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371); 

   międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

   Polska Akademia Umiejętności; 

   inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami 
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014;  
posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, 
A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. 
Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez 
ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
zasadach finansowania nauki w formie komunikatu o kategoriach przyznanych jednostkom 
naukowym. 
d) Wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której zakres i istotne postanowienia 
stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego; 
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów; 
2. Warunek posiadania statusu jednostki naukowej, o której mowa powyżej dokumentowany jest 

poprzez przedłożenie stosownego dokumentu (w szczególności potwierdzenia wpisu na listę 
jednostek naukowych) potwierdzającego spełnienie tego wymogu. 

3. Z uwagi na obowiązki nałożone przez Instytucję Pośredniczącą na Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie szczegółowej specyfikacji kosztów usługi i 
podania uzasadnienia wysokości wskazanych w ofercie kosztów, jak również uzasadnienia 
niezbędności poniesienia danego kosztu/realizacji danego zadania w kontekście realizacji 
projektu i osiągnięcia jego rezultatów. 

4. W celu spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do 
formularza oferty numerowanych kart zawierających tabele według wzorów jak poniżej, przy 
czym ta specyfikacja winna korespondować z Przedmiotem Zamówienia wskazanym w 
formularzu kalkulacji cenowej i zawierać wszystkie wymagane informacje. 

 

Zakres finansowy 

Wydatki rzeczywiście ponoszone 

 Nazwa 

kosztu 

Wydatki 

netto (w zł) 

VAT (w zł) Wydatki 

ogółem 

(wydatki 

netto + 

VAT) 

Uzasadnieni

e wysokości 

wskazanych 

w ofercie 

kosztów 

Uzasadnienie 

niezbędności 

poniesienia 

danego kosztu w 

kontekście 

realizacji projektu 

i osiągnięcia jego 

rezultatów  

Zadanie 1 (Nazwa 

zadania, data 

Wykonanie mieszanek 
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rozpoczęcia zadania, 

data zakończenia 

zadania): 

       

Suma       

Zadanie 2 (Nazwa 

zadania, data 

rozpoczęcia zadania, 

data zakończenia 

zadania): 

Badanie właściwości mieszanek 

       

Suma       

 

 
5. Z uwagi na obowiązki nałożone przez Instytucję Pośredniczącą na Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia informacji o włączeniu lub braku włączenia końcowych 
użytkowników w proces tworzenia nowych mieszanek polimerowych. Wykonawca zobowiązuje 
się do udokumentowania włączenia końcowych użytkowników w procesie świadczenia usługi 
przez Wykonawcę. 

6. W celu udokumentowania spełnienia kryterium określonego w pkt. 5 Wykonawca, o ile 
zobowiąże się do włączenia użytkowników w proces tworzenia nowych mieszanek 
polimerowych, zobowiązany jest do dołączenia do formularza oferty numerowanych kart 
zawierających: 

 opis sposobu włączenia końcowych użytkowników (ostatecznych odbiorców produktu) w 
proces tworzenia nowego produktu (testowanie, recenzowanie, opiniowanie, identyfikacja 
potrzeb w zakresie nowego produktu); 

 opis, w jaki sposób włączenie końcowych użytkowników zostanie wykorzystane w procesie 
tworzenia nowego produktu; 

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą opisu potencjału merytorycznego i 
technicznego Wykonawcy do realizacji projektu (opis zawierający maksymalnie 2000 znaków). 

8. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz  prawidłowo 
wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, 
stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz dokumentów 
potwierdzających spełnienie wymagań, w tym tabeli o których mowa powyżej. 

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość Przedmiotu Zamówienia.  
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
12. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
13. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a 

kolejne strony winny zostać ponumerowane. 
14. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle 

według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania oraz 
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Formularza Kalkulacji Cenowej stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania. 
15. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: „Oferta na usługę 

badawczo-rozwojową – dot. zapytania ofertowego nr Z1/2017”. 
16. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 

uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. 
 
D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:  
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze 
odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad 
przyznawania punktów: 
2. Kryterium finansowe (cena) – waga 80 punktów; 
3. Kryterium jakościowe – włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowych 

mieszanek polimerowych - waga 20 punktów; 
4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma 
najwyższą wartość punktową. 
5. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY 

OFERTY 
1. W kryterium finansowym Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z 

najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez sumę 
wag, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium 
finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej. 

 
2. W kryterium jakościowym Zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób: 

Brak włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia nowych mieszanek 
polimerowych – 0 punktów. 
Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowych mieszanek polimerowych – 
20 punktów. 

 
F. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy złożyć do dnia 27 stycznia 2017 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina 

wpływu do Zamawiającego. 
2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na 

adres: ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż. 
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wraz ze wszystkimi załącznikami w formie 

elektronicznej na adres: p.dyba@thermoplast.com.pl. 
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 
G. 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 3 do 
niniejszej oferty.  
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników,  
lub też złożyli ofertę po terminie. 
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H. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następującym 
zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania, Obowiązków Zamawiającego i 
Wykonawcy, zakresu odpowiedzialności, a także nieistotnych zmian umowy, jeżeli taka potrzeba 
wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej, a także ze strony Zamawiającego lub 
Wykonawcy i zostanie wskazana w aneksie zmieniającym postanowienia umowy.  
2. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek 
pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia 
na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg 
podmiotów mogących złożyć ofertę. 
 
I. TERMIN REALIZACJI: 
Zamówienie należy zrealizować w okresie do 12 miesięcy od dnia przystąpienia do wykonywania 
umowy. 
 
J. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
 
K. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU 
Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest 
Piotr Dyba, numer telefonu 797 014 346, e-mail: p.dyba@thermoplast.com.pl. 
 
L. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – 
Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty. 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego 
Postępowanie nr Z1/2017 

 
Zamawiający: 

Thermoplast Sp. z o.o.  
ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż    

FORMULARZ OFERTY 
 

Działając w imieniu i na rzecz  Wykonawcy: 
 

…............................................................................................................................................................  
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS) 

  
z siedzibą w/zamieszkałego w*  …......................................................................................................... 

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY) 
 

…............................................................................................................................................................ 
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ) 

 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr Z1/2017, składam ofertę w postępowaniu na usługę 
badawczo-rozwojową polegającą na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych mających na celu 
opracowanie technologii wytwarzania nowych materiałów polimerowych o właściwościach 
umożliwiających ich wykorzystanie do produkcji uszczelek stosowanych w bramach garażowych, 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr Z1/2017. 
 
Oferuję realizację zamówienia za cenę łączną: 
 
............................................... zł brutto (słownie: …...........................................................................); 
 
 
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w 
szczególności: zakładany zysk, należne podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne, których naliczenie i pobranie wynika z obowiązujących przepisów. 
 
Oświadczam, że końcowi użytkownicy zostaną włączeni w proces tworzenia nowych mieszanek 
polimerowych: TAK/NIE (zaznaczyć właściwe). 
(Jeżeli zaznaczono TAK, należy dołączyć do formularza oferty numerowane karty opisane w pkt C.6). 
 
Oświadczam, że posiadam wiedze, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia wystarczające do 
zrealizowania zamówienia. 
 
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w lit. C Zapytania 
Ofertowego. 
 
Deklaruję wolę zawarcia umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do 
Zapytania Ofertowego i zobowiązuje się do jej podpisania w siedzibie Zamawiającego, lub innym 
wskazanym przez niego miejscu w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania mnie przez 
Zamawiającego do jej podpisania, pod rygorem uznania, że odstępuje od wykonania zamówienia. 
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Oświadczam, że w celu udowodnienia posiadania statusu jednostki naukowej, przedkładam 
stosowny dokumentu to potwierdzający. 
 
W celu spełnienia wymagania określonego w pkt C.3 Zapytania Ofertowego oświadczam, że do 
oferty dołączyłem  opisane  w pkt C.4  tabele zawierające wymagane informacje. 
 
Potwierdzam złożenie wraz z ofertą opisu potencjału merytorycznego i technicznego Wykonawcy 
do realizacji projektu (opis zawierający maksymalnie 2000 znaków). 
 
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 
 
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu składania 
ofert. 
 
Oferta wraz z załącznikami zawiera  …................. stron. 
 
 
     …...................................     ……………………………………………………… 
           miejscowość i data         czytelny podpis osoby upoważnionej  
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Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego 
Postępowanie nr  Z1/2017 

 
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość  

Netto 
Stawka  

VAT 
Wartość  
Brutto 

1 Wykonanie mieszanek    

2 Badanie właściwości mieszanek    

 RAZEM    

 
Wartość oferty należy wyliczyć według następujących zasad: 
1. Wykonawca winien określić wartość netto za jednostkę miary z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz 

stawkę podatku VAT.  
2. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać zysk, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia z wyłączeniem podatku od towarów i usług VAT.  
3. Wartość netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku mnożąc wartość netto za jednostkę 

miary przez ilość przewidywanych jednostek miary (dotyczy, tylko jeśli podano w formularzu jednostki miary).  
4. Wartość brutto stanowi sumę wartości netto i iloczynu wartości netto i stawki podatku VAT.   
5. Wartość pozycji RAZEM stanowi cenę za realizację przedmiotu zamówienia.  
UWAGA: Wykonawcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT albo wykonawcy, którzy realizują 
zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w ramach działalności wykonywanej osobiście 
w kolumnie „wartość brutto” wpisują kwotę wartości netto. 

 
 
 
 
 
     ….......................................     ……………………………………………………… 
           miejscowość i data         czytelny podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego 
Postępowanie nr Z1/2017 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW 

 
Składając ofertę w postępowaniu nr Z1/2017 na usługę badawczo-rozwojową, oświadczam, że 
Wykonawca: 

 
…............................................................................................................................................................  

(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS) 
  

 
z siedzibą w/zamieszkały w*  …............................................................................................................. 

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY) 
 

…............................................................................................................................................................ 
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ) 

 
- 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 5 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 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. 

 
 

 
     ….........................................    ……………………………………………………… 
           miejscowość i data         czytelny podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego 
Postępowanie nr Z1/2017 

 
 

OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę świadczenia usług na usługę badawczo-

rozwojową o zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia Zapytania Ofertowego. 

 

2. Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie 

oraz na warunkach  wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, po czym przekaże uzyskane wyniki 

Zamawiającemu. 

 

3. Wykonawca rozpocznie prace po ziszczeniu się warunku i wezwaniu przez Zamawiającego 

do wykonaniu umowy. 

 

4. Materiały do wytworzenia mieszanek i ich wytłoczenia zapewni Zamawiający. 

 

5. Uzyskane w wyniku wykonania umowy prawa własności przemysłowej, autorskie prawa 

majątkowe, prawa własności intelektualnej, prawa do patentu i inne pokrewne prawa 

przysługiwać będą wyłącznie Zamawiającemu.  

 

6. Umowa z Wykonawcą zawarta zostanie pod warunkiem zawieszającym, to jest warunkiem 

uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację opisanego w Zapytaniu Ofertowym 

projektu. W razie braku ziszczenia się warunku, umowa poczytana zostanie za nie zawartą, a 

Strony nie będą dochodzić od siebie żadnych roszczeń z tym związanych. 

 

7. Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

8. W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też 

wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na 

Wykonawcę karę umowną w maksymalnej wysokości 10% wartości umowy, lub wyższej, jeśli 

strony tak postanowią. 

 

9. Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym. 

 

10.  Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, a w sprawach nieuregulowanych 

zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 


