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Załącznik nr 9 do regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe wnioskodawcy 

Interplastik Sp. z o.o. 
ul. Dąbrowskiego 469 
60-451 Poznań 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia*  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących stworzenia opakowań z 
tworzyw sztucznych, wykonywanych metodą wtryskiwania, z powłoką antymikrobiologiczną dla przemysłu 
mleczarskiego/spożywczego. Celem badań ma być opracowanie kompozycji innowacyjnych powłok aktywnych o 
właściwościach antymikrobiologicznych oraz zawierających substancje pochłaniające tlen (np. enzymy z grupy 
oksydaz) nanoszonych na powierzchnię opakowań, które spowodują wydłużenie okresu przydatności do spożycia 
pakowanych wyrobów spożywczych. Oczekiwany przez zamawiającego bazowy zakres prac badawczych 
powinien zawierać: 

 Jakościowo-ilościowe opracowanie powłok, 

 Testy mikrobiologiczne, 

 Badanie właściwości reologicznych, 

 Ocena stopnia przylegania/równomierności nałożenia, 

 Ocena stopnia migracji (substancji aktywnej), 

 Ocena wizualna (wygląd, zapach, barwa, tekstura). 
 

Wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz wykonana na ich podstawie dokumentacja 
techniczna powinna stanowić podstawę do uruchomienia przez zamawiającego produkcji powtarzalnej.  
Szczegółowy harmonogram niezbędnych do wykonania prac B+R ustala wykonawca, w zakresie i terminach 
odpowiednich do osiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie 
warunków udziału nie jest obowiązkowe)  
 

 Wykonawcą może być tylko jednostka Posiadam status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.). 

 Wykonawcą może być tylko jednostka posiadająca 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. 

 Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia. 

 Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zamówienia.   

 Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem a 
wykonawcą, polegające na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika, 

 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. 

 Wykonawca musi złożyć oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym 
oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach do 
niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1 oraz zał. nr 2). 
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 Realizacja zlecenia może trwać maksymalnie 18 miesięcy. 
 
4.  Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny oferty. 

 

 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

 
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 

 

 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów 
wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt): 

Cena – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt. 
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma 
maksymalną liczbę punktów – 100. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg 
następującego wzoru: 

    Najniższa oferowana cena netto 
  C = ------------------------------------------------------   • 100 
    Cena netto w rozpatrywanej ofercie 
 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów. 

 Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko oferty Wykonawców, którzy spełniają postawione przez 
niego wymagania, określone w punkcie 3. niniejszego zapytania. 

 

6. Termin składania ofert (termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty 
upublicznienia zapytania ofertowego/wysłania zapytań ofertowych (w zależności od tego, która data 
jest późniejsza) i kończy się z upływem ostatniego dnia)). 

 

 Ofertę należy złożyć  najpóźniej  do  dnia  17.03.2016. w  siedzibie  Zamawiającego tj. w Poznaniu (61-
451) przy ul. Dąbrowskiego 469. 

 Otwarcie ofert nastąpi o godz. 09:00 dnia 18.03.2016 r. w siedzibie Zamawiającego tj. w Poznaniu (61-
451) przy ul. Dąbrowskiego 469. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

 

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych). 

 

• Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez  
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem a 
wykonawcą, polegające na: 

o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

o posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, 

o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika, 

o 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. 

• Wykonawca musi złożyć oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym oraz 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach do 
niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1 oraz zał. nr 2). 
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8. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą  
(jeśli dotyczy)  
 

 Formularz ofertowy (zał. nr 1). 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym (zał. nr 2). 

 
Termin związania ofertą upływa po 20 dniach licząc od terminu składania ofert. 
Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres wnioskodawcy nie później niż do dnia 17.03.2016 
godz. 16:00. Otwarcie ofert (jeśli dotyczy) nastąpi w dniu 18.03.2016 o godz. 9:00  
w siedzibie firmy. 
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Zał. nr 1 do zapytania ofertowego dot. realizacji zlecenia w ramach projektu 1.1 RPO ZP 

                

........................................................... 

                           (miejscowość i data) 

WYKONAWCA (PIECZĄTKA) 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 
(nazwa i adres siedziby wykonawcy) 

 

 

.......................................................................... 
(telefon, fax ) 

 

 
…………………………………………………………………………… 

             (adres e-mail) 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Interplastik Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na realizację 

prac badawczo-rozwojowych dotyczących opakowań z tworzyw sztucznych z powłoką 

antymikrobiologiczną, przekładam/przekładamy niniejszą ofertę. 

 

Oferuję wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w 

zapytaniu ofertowym. 

Oświadczam, że będę związany ofertą w okresie do dnia 31.03.2016 r.  

Oferuję wykonanie zlecenia: 

w kwocie netto ………………….zł. (słownie: 

………………………………………………………złotych) 

+ podatek VAT wg. stawki …% w wysokości ………… zł. (słownie: 

………………………………………………….. złotych) 

Łączna wartość zamówienia wynosi …………………zł brutto 

(słownie:…………………………………………………….. złotych) 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.  

Termin realizacji: …………………… miesięcy. 

  

Oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu: 

1. Posiadam status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.). 

2. Posiadam kategorię naukową ………………, potwierdzoną w komunikacie Ministra 

Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach 

naukowych jednostkom naukowym (Dziennik Urzędowy MNiSW z dnia 9 lipca 2014 r., 

pozycja 38). 

3. Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Posiadam potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia. 

5. Posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zamówienia 

 

Załączniki 
1.  ……………………………………………………………………………….. 

2.  ……………………………………………………………………………….. 
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Zał. nr 2 do zapytania ofertowego dot. realizacji zlecenia w ramach projektu 1.1 RPO ZP 

 

       ………..……………………………… 

(miejscowość i data) 

WYKONAWCA (PIECZĄTKA) 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(nazwa i adres siedziby wykonawcy) 

………………………………………………….. 

(telefon, fax ) 

…………………………………………………….. 

(adres e-mail) 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumiem 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. 

 

 

 

 

 

  

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

Pieczęć i podpis wykonawcy 

 
 


