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Nasutów, 18.06.2018 

Miejscowość, data 

 

ARKONA Laboratorium Farmakologii  
Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk 
Nasutów 99 C 
21-025 Niemce 

Dane zamawiającego 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 18/06/2018 

na LABORATORYJNĄ TOROIDALNĄ WIRÓWKĘ DO ODPOWIETRZANIA PRÓBEK  

 

1. WPROWADZENIE:  

1.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 

6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

1.2 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej oraz elektronicznej. 

1.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 

1.4 Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964r Nr 16 poz. 93 z 

późniejszymi zmianami). 

 

2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

 

ARKONA Laboratorium Farmakologii  
Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk 
Nasutów 99 C 
21-025 Niemce 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest laboratoryjna toroidalna wirówka do odpowietrzania próbek (1 szt.) wg 

specyfikacji poniżej. 

 

Parametry urządzenia:  

• wirówka przeznaczona do odpowietrzania materiałów o lepkości od 3000 mPas do 4200 

mPas , 

• wirnik poziomy z minimum 4 gilzami roboczymi, 

• jednorazowa ilość odpowietrzanego materiału - min. 4 x 500 ml , max. 6 x 1000 ml, 

• wymiary gilz - średnica od 95 mm do 110 mm, wysokość od 70 mm do 105 mm ze względu 

na efektywność procesu odpowietrzania, 

• "kartridże" lub zlewki dopasowane do gilz umożliwiające sprawne  dozowanie i odmierzanie 

masy wirowanego produktu, 

• możliwość programowania - ustawiania czasu wirowania, charakterystyki fazy rozpędzania i 
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hamowania wirówki, 

• temperatura w procesie od 20oC do 40oC, 

• względna siła odśrodkowa RCF minimum 1500, a przyspieszenie max. 3500xg, 

• minimalna prędkość obrotowa n=3200obr/min, 

• przyciski hermetyczne IP54, 

• zasilanie elektryczne: 3x400V/50Hz lub 230V/50Hz, 

• certyfikat zgodności CE, 

• zgodność  z  wymogami  Dyrektywy  Maszynowej 2006/42/WE, 

• zgodność  z wymogami przepisów bezpieczeństwa pracy. 

 

3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania 

 

3.2. Termin realizacji Zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 07.08.2018 r. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ ZAKRES WYKLUCZENIA 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: 

4.1 Deklaruje gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nieprzekraczającym do 

07.08.2018 r.  

4.2 Deklaruje, że nie 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: 

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; 

4.3 W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych w pkt 4.1 – 4.2 

powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. Wówczas oferta nie będzie 

oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ PRZYZNAWANIE WAG PROCENTOWYCH I PUNKTOWYCH 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria 

punktowe (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.). Końcowa punktacja Oferenta stanowić 

będzie sumę punktów z kryteriów: Cena netto w PLN + Termin realizacji zamówienia. 
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Kryteria oceny ofert 

Informacja o wagach punktowych oraz procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis 

sposobu przyznawania punktacji 

Cena netto w PLN:  

 

waga: 90% (90 pkt.) 

 

Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie 

określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach 

kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie 

następującego wzoru: 

 

KC = (Cn/Co)*90%*100 

gdzie: 

Cn – najniższa zaproponowana cena netto  

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie 

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena 

netto w PLN” 

Termin realizacji zamówienia  

 

waga: 10 % (10 pkt. lub 0 pkt.) 

Termin realizacji zamówienia: 

 

10 pkt: do 31.07.2018 r. 

0 pkt: do 07.08.2018 r. 

 

 

6.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

6.1 Oferty należy składać: 

• elektronicznie na adres Zamawiającego tj.: euro@arkonadent.com 

• osobiście, listownie na adres Zamawiającego tj.: 

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk 
Nasutów 99 C 
21-025 Niemce 

6.2 Termin składania ofert wynosi 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na  

stronie internetowej i upływa w dniu 26.06.2018 r.  

6.3 Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem, upoważniony  

 jest: 

• pod wzgl. merytorycznym – Andrzej Graboś: projekt@arkonadent.com 

• pod wzgl. formalnym – Julian Hofman: julian.hofman@arkonadent.com  

Uwaga: 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty na  adres 
Zamawiającego).  
 
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

7.1 Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. 

7.2 Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.  

7.3 Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia 

mailto:euro@arkonadent.com
mailto:projekt@arkonadent.com
mailto:julian.hofman@arkonadent.com
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7.4 Oferta powinna zawierać: 

• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr telefonu), 

• Numer, datę przygotowania i termin ważności oferty, 

• Zakres i szczegółowy opis oferowanego urządzenia, 

• Cenę całkowitą urządzenia netto i brutto, 

• Koszt ewentualnych kosztów dodatkowych, 

• Warunki i termin płatności,  

• Termin realizacji. 

7.5 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł 

zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.  

7.6 Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.  

7.7 Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od dnia jej wystawienia. 

 

8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia. 

8.1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy: 

8.1.1.  w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 

• niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

• pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu zamówienia; 

• pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; 

• konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż 

zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia; 

8.1.2.  w zakresie terminu w przypadku: 

• gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie 

awarii; 

• gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych  

z przedmiotem zamówienia; 

8.1.3. w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku: 

• gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie 

awarii; 

• gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z 

przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia 

wynagrodzenia; 

8.2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 
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postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że 

zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych 

zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

8.3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

9.1.1 Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej 

(protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

9.1.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej 

chwili. 

9.1.3 O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani w sposób, w jaki zostało 

upublicznione zapytanie ofertowe. 

 

 

 

Grzegorz Kalbarczyk   

 

 

       


