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Głogowo, dn. 23.07.2021 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/07/2021 

 

WW EKOCHEM Sp. z o.o. Sp. k. w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie 

składu, właściwości i technologii produkcji TPE o obniżonej cytotoksyczności i właściwościach 

antybakteryjnych (przeciwdziałanie COVID19)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach 

Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów 

badawczo-rozwojowych regionalny program operacyjny województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 

2014-2020, zwraca się do Państwa z zapytanie ofertowym oraz prośbą o przedstawienie oferty poprzez 

wypełnienie załączonego formularza ofertowego wraz z załącznikami. 

1. ZAMAWIAJĄCY 

WW EKOCHEM Sp. z o.o. Sp. k 

ul. Akacjowa 1, 87-123 Głogowo 

NIP: 8792666918 

REGON: 341229490 

Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Agnieszka Mulcon – Technolog 

e-mail: a.mulcon@wwekochem.com  

tel. +48 512 895 414 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 tj., ze zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest 

zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

mailto:a.mulcon@wwekochem.com
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Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie: 

www.wwekochem.com w zakładce DOTACJE UE – ZAPYTANIA OFERTOWE. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej (w zakresie prac rozwojowych) mających na 

celu opracowanie składu, właściwości i technologii produkcji elastomeru termoplastycznego (TPE) o 

obniżonej cytotoksyczności i właściwościach antybakteryjnych. Opracowany skład, właściwości i 

technologia produkcji TPE o obniżonej cytotoksyczności i właściwościach antybakteryjnych zostanie 

wdrożona w firmie WW Ekochem. 

Zakres badań w ramach prac rozwojowych (minimalna specyfikacja badań): 

1. Badanie antybakteryjności zgodnie z JIS Z 2801:2010. 

KOD CPV: 73100000-3 – usługi badawcze i eksperymentalno–rozwojowe 

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 16.08.2021 r. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe warunki. 

Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

1) O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który jest podmiotem w rozumieniu art. 7 ust. 1 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. 

zm.), tzw. Konstytucji dla nauki., tj.: 

a) uczelnie; 

b) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”; 

c) Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz.U. z 2019r. poz.1183,1655 i 2227), zwana dalej „PAN”; 

d) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa wpkt3, zwane dalej 

„instytutami PAN”; 

e) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  o instytutach 

badawczych (Dz.U. z 2019r. poz.1350 i 2227); 

f) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”; 

g) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”; 

http://www.wwekochem.com/
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h) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. 

2) O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3)  O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie Oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są 

powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

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 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; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

d) pozostawanie w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia linii bocznej 

lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2) W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć wraz z ofertą „Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego”. 

3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.  

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie Oświadczenia o braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
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7. KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryterium wyboru będzie stanowić: 

a) Cena (𝐶) – 60% 

b) Termin wykonania zamówienia w dniach(𝑇) – 40% 

Zasady oceny kryterium Cena: 

W zakresie kryterium „Cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto.  

Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem: 

𝑊𝑐 = (
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑟
)  𝑥 60 

gdzie: 

𝑊𝑐 – liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „Cena”, 

𝐶𝑚𝑖𝑛 – cena najtańszej oferty, 

𝐶𝑟 – cena oferty rozpatrywanej. 

 

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W 

powyższym kryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Pozostałe oferty uzyskają 

proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów. 

Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia oferty, co do której Oferent nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

Zasady oceny kryterium „Termin wykonania zamówienia (w dniach roboczych)”: 

W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał termin wykonania zamówienia, liczony od momentu 

podpisania umowy z Wykonawcą: 

• do 3 dni włącznie – 40 pkt 

• od 4 do 5 dni włącznie – 30 pkt 

• od 6 do 7 dni włącznie – 20 pkt 

• 8 dni – 10 pkt 
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W powyższym kryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 40 punktów.  

W przypadku niewypełnienia przez Oferenta w formularzu ofertowym pola określającego termin 

wykonania zamówienia będzie to równoznaczne z terminem wykonania zamówienia do 8 dni włącznie. 

Oferty zawierające termin wykonania zamówienia powyżej 8 dni będą odrzucane. 

Podsumowanie do kryteriów oceny ofert: 

a. Punkty (P) otrzymane przez ofertę zostaną przeliczone zgodnie z poniższą zasadą: 

 Łączna ocena uzyskana przez ofertę 𝑷 =  𝑪 + 𝑻 

b. Suma ocen punktowych uzyskanych przez ofertę w wyżej wymienionych kryteriach stanowi 

końcową liczbę punktów uzyskanych przez ofertę. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 

punktów.  

c. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie 

z zasadami matematycznymi). 

d. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna tą, która odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym (w tym też formalnym) i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o wskazane powyżej kryterium wyboru tzn. uzyska największą ilość 

punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, o ile przedstawiona cena nie jest rażąco niską ceną, o 

czym mowa w podpunkcie Zasady oceny kryterium „Cena” (C) niniejszego zapytania. 

e. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w toku dokonywania oceny złożonych przez nich ofert, do 

możliwości żądania udzielenia przez Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert oraz dodatkowych dokumentów związanych z ofertą. 

 

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, napisanej pismem 

komputerowym, sporządzoną na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. do Zapytania 

ofertowego: Wzór formularza ofertowego  

2) Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:  

a) Załącznik nr 2. „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” 

b) Załącznik nr 3. „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”. 

3) Oferta i załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) 

Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym 
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(ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika. Podpis winien być sporządzony w sposób 

umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem 

imienia i nazwiska). 

4) Oferty złożone w innej formie niż zostało to określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, jak 

również te, które wpłyną/zostaną złożone po wyznaczonej dacie, nie będą rozpatrywane. 

5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania 

6) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających 

7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

8) W związku z odrzuceniem oferty Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko 

Zamawiającemu. 

9) Termin składania ofert: do dnia 03.08.2021 r. do godz. 16:00. 

Oferty pocztą tradycyjną/kurierem lub osobiście należy złożyć na adres siedziby firmy:  

WW EKOCHEM Sp. z o.o. Sp. k 

ul. Akacjowa 1 

87-123 Głogowo 

W dni robocze, w godzinach pracy biura (od 8:00 do 16:00) 

Na kopercie (poza nazwą Zamawiającego i adresem) należy umieścić następujące sformułowanie: 

„OFERTA - ANTYBAKTERYJNOŚĆ”. 

Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 

Oferty w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać na adres: 

projekty@wwekochem.com 

W tytule wiadomości należy wpisać: „OFERTA - ANTYBAKTERYJNOŚĆ” 

9. ZAWARCIE UMOWY 

1) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym 

w zapytaniu ofertowym oraz została uznana przez Inwestora za najkorzystniejszą, biorąc pod 

uwagę ustalone kryteria wyboru. 

2) Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia któremukolwiek z Oferentów. 

3) Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu umowy. 

4) Planowany termin podpisania umowy to nie później niż do 04.08.2021 r. Prosimy o 

potwierdzenie terminu ważności państwa oferty.  

mailto:projekty@wwekochem.com
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5) Dokładna data oraz miejsce podpisania umowy zostaną uzgodnione w wyłonionym 

Wykonawcą.  

10. DODATKOWE INFORMACJE 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania/odwołania zapytania na każdym etapie 

jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyny 

anulacji. Zamawiający może także w każdym czasie bez podania przyczyny zmienić treść 

niniejszego zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie 

poinformuje na stronie www.wwekochem.com w zakładce DOTACJE UE – ZAPYTANIA 

OFERTOWE. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepodpisania umowy bez podania uzasadnienia 

zmiany decyzji. 

3) Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach procedury 

poprzez podanie nazwy oferenta, który został wybrany. 

4) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 

wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty. 

5) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odstąpi 

od podpisania umowy, kolejny Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie zaproszony do 

podpisania umowy. 

6) Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości 

realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

11. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
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