
	  
 

Bielsko-Biała, 12.11.2019r. 

Numer postępowania: 3/BON/2019 

 

 

 

Zapytanie ofertowe FN GLOB Sp. z o.o. nr 3/BON/2019 z dnia 

12.11.2019 na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach 

Programu “Bon na innowacje” 
 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności wynikającą z “Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach program Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, “Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, 

“Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz “Funduszu Spójności” na lata 2014-2020. 

Postępowanie dotyczy wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub 

znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu 

wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko-Biała, 12.11.2019 

 



	  
 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o. 
ul. Sobieskiego 452 
43-382 Bielsko-Biała 
NIP: 5471040326 
www: http://www.fnglob.pl 
 
Postępowanie prowadzi: 
Osoba do kontaktu: Adam Mikołajczyk 
E-mail: adamglob@wp.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1.   Postępowanie jest realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie pt. 

„Opracowanie technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do 
pakietowania brzeszczotów” II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału 
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 Proinnowacyjne 
usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt będzie 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

2.   Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie 
z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2 
Bony na innowacje dla MŚP, w ramach którego planowana jest realizacja projektu. 

3.   Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

4.   Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w zapytaniu ofertowym 
prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej. 

 

III. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
1.   Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie zapytania 

ofertowego na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.   Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego. 
2.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, 

zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 
8.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania gdy wystąpi 

choć jedna z poniższych przesłanek: 
a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta, 
b) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna ważna oferta, 
c) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę 
wykluczonego z postępowania, 
d) w ramach postępowania wszystkie oferty podlegały odrzuceniu, 
e) gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną, 



	  
f) gdy nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, której Zamawiający nie był 
w stanie wcześniej przewidzieć, 
g) gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i 
uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. 

9.   W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

10.  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.   Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo – rozwojowa w postaci Opracowanie 

technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do pakietowania 
brzeszczotów. 

2.   Zamówienie składa się następujących elementów: 
a.   Opracowanie koncepcji technologii pakietowania brzeszczotów w firmie; 

b.   Opracowanie szczegółowej koncepcji konstrukcji stanowiska do 

pakietowania brzeszczotów, w tym układu sterowania, układu zasilania, 

robota przemysłowego oraz chwytaków; 

c.   Wykonanie dokumentacji technicznej. 

3.   Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy. 

4.   Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

5.   Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 
6.   Z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu zapytania, za wynagrodzeniem 

zgodnym z najkorzystniejszą ofertą, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
przysługujące mu w stosunku do przedmiotu zapytania autorskie prawa majątkowe w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tj. Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.) na wszystkich polach eksploatacji. 
Szczegółowe warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw 
osobistych regulować będzie umowa na realizację przedmiotu zapytania. 

 
VI. KOD I NAZWA CPV 
Kod CPV: 73000000-2 
Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 
doradcze 
 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2.   Terminem początkowym realizacji przedmiotu zamówienia jest termin 02 stycznia 

2020r., a terminem kończącym jest termin dokonania odbioru, w którym przedmiot 
zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie 
sporządzony odrębny protokół odbioru. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 
  



	  
Wykonawcą usługi mogą być „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, 
określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których 
mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2018  poz. 1669 z późn. zm.); lub 
 
Spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub 
 
Centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce; lub 
 
Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub 
 
Akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o 
Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534). 
 
− Zamawiający uzna kryterium za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
(załącznik). 
 
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 
do wykonania zamówienia. 
 
c) nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą 
polegające na: 
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 
- 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. 
 
− Zamawiający uzna kryterium za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
(załącznik). 
 
2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. 
 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 
1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 



	  
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków formalnych, stanowiące załącznik nr 3. 
4. Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności, stanowiące załącznik nr 4. 
5. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną 
do reprezentacji Wykonawcy lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod 
rygorem odrzucenia oferty. 
6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli: 
a) oferta nie będzie zawierała dokumentów z punktu 1-4, 
b) złożone dokumenty będą budziły wątpliwości co do autentyczności. 
7. Brak formularza ofertowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 lub załączenie 
go w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu 
ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
8. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec 
Zamawiającego. 
 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 
oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 
615). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania: 
a) przekazywane w formie pisemnej należy kierować na adres: 
Adam Mikołajczyk 
Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o. 
ul. Sobieskiego 452 
43-382 Bielsko-Biała 
b) przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować na adres 
email: adamglob@wp.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Adam Mikołajczyk 
e-mail: adamglob@wp.pl 
Tel: +48 602456052  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 
zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 4 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na 
stronie internetowej (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) 



	  
8. Wszelkie zmiany treści oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się 
integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców. 
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: 
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 
 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY I SPOSOBU SKŁADANIA 
OFERT 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert w formie elektronicznej w postaci skanu podpisanych dokumentów, pocztą 
lub poprzez dostarczenie osobiste na adres wskazany w zapytaniu. 
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
4. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania. 
5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. Oferta oraz 
pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 
zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu wierszy. 
6. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. 
7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób 
umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 
czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 
8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 
załączone do oferty. 
9. Zaleca się, aby strony oferty były kolejno ponumerowane. 
10. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie zaadresowanej 
na: 
 
Adam Mikołajczyk 
Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o. 
ul. Sobieskiego 452 
43-382 Bielsko-Biała 
oraz opisane: Oferta na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu “Bon 
na innowacje” – zapytanie nr 3/BON/2019. 
 
11. Wypełnioną ofertę można złożyć elektronicznie na adres e-mail: adamglob@wp.pl 



	  
 
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 
oznaczenia koperty np. nieotwarcia koperty w wyniku braku jej prawidłowego opisania jak 
również niedostarczenia koperty na czas przez operatora pocztowego. 
13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie o 
wycofaniu oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca winien w formie pisemnej 
niezwłocznie przesłać Zamawiającemu (dopuszczalny jest skan podpisanego dokumentu). 
 

XIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert: 
a) termin składania ofert: do dnia 20.11.2019r. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
a) miejsce otwarcia ofert: Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o. ul. Sobieskiego 452, 43-382 
Bielsko-Biała 
b) termin otwarcia ofert: w dniu 20.11.2019r. 
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego 
tj. oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert. Wykonawca, który 
osobiście złoży ofertę lub za pośrednictwem posłańca, otrzyma potwierdzenie złożenia oferty 
wraz z informacją o terminie jej złożenia. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności informacje dotyczące: 
a) Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
b) uzyskanej punktacji. 
6. Oferty złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 
 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
2. Ceną oferty jest cena brutto podana na druku formularza „Oferta” - Załączniku nr 1 do 
zapytania ofertowego. 
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. 
4. Zamawiający nie będzie dodatkowo rozliczał żadnych kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę podczas realizacji zamówienia. 
5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać 
negocjacjom, będzie wiążąca dla stron umowy. 
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
7. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik 
działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są 
prawidłowe. 
 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji wyznaczeni przez zarząd 
Zamawiającego. 



	  
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów 
w oparciu o ustalone kryteria. 
4. Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert a następnie podpisze umowę w sprawie 
zamówienia z wybranym Wykonawcą. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający 
zawiadomi wykonawcę pisemnie lub mailowo.  
5.Kryteria wyboru ofert stanowią: 

I.   Cena brutto za realizację zadania: 100 % wagi oceny 

Oferta powinna zawierać cenę brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN). Dla ofert w innej 

walucie przyjęty zostanie średni kurs NBP aktualny na dzień wszczęcia postępowania. 

Komisja dokona oceny poszczególnych ofert stosując poniższe zasady:  

  

Poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:  

Xn = (Cmin / Cn) x 100%,  

gdzie:   

Xn – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;  

Cmin – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);  

Cn – oznacza cenę ocenianej oferty;  

100 – oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %).  

Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. 

 
6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę 
punktów w obu kryteriach. 
7. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
8. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
- oferta zawiera rażąco niską cenę, 
- wpłynie po terminie składania ofert, 
- nie jest kompletna tj. nie została wypełniona w sposób kompletny, 
- Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację, 
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej 
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) 



	  
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym. 
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
6. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym 
terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy. 
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

XVII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 
2. Dopuszczalne zakres zmian obejmuje: 
a) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy; 
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od 
Wykonawcy przyczyn; 
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od 
Zamawiającego przyczyn; 
d) zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej 
Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 
podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod 
warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są 
gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn 
organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie 
wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty; 
e) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT; 
f) zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub 
uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 
techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, 
konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań 
technologicznych lub użytkowych. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
1. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego. 
2. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 
Wykonawca. 
3. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przystąpił do wykonania przedmiotu 
niniejszego zapytania ofertowego w dniu następującym po dniu zawarcia umowy. Umowa 
zostanie zawarta na okres realizacji projektu i będzie określała szczegółowy zakres 
przedmiotowy zamówienia wraz z jego ceną. Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane, 
po sporządzeniu stosownych protokołów odbioru potwierdzonych obustronnym podpisem. 
Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy jedynie w przypadku prawidłowej, 
kompletnej i terminowej realizacji zamówienia. 
 



	  
XIX. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania. 
Oferentom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne 
roszczenie względem Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, 
odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie, że każdy z Oferentów ma obowiązek traktować informacje 
dotyczące projektu, jego zakresu oraz faktu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty i do 
udziału w postępowaniu jako poufne. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpisania do Umowy jaką zawrze z Oferentem 
wskazanym na Wykonawcę zapis, na podstawie którego będzie dokonywał akceptacji składu 
zespołu projektowego realizującego zlecenie, który zagwarantuje jego wykonanie zgodnie z 
Zamówieniem oraz wymogami realizowanego Projektu. 
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w 
sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych oraz formalno-prawnych 
warunków Umowy, Zamawiający z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy 
zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania 
kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zadań przedstawionych 
w niniejszym zapytaniu jeżeli okaże się, że zmiany te są niezbędne z punktu widzenia 
efektywności realizacji Projektu. 
6. Zamówienie wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie realizowane pod 
warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału 
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój. Zamawiający informuje, że zasady udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach bonu na 
innowacje są dostępne na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

− Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
− Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
− Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu kryterium formalnego 
− Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności 
 

 

 



	  
 

Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego nr 3/BON/2019 
Bielsko-Biała, 12.11.2019r. 

 
Zamawiający: 

Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o. 
ul. Sobieskiego 452 

43-382 Bielsko-Biała 

 FORMULARZ OFERTOWY 
 
Dotyczący: zapytania ofertowego nr 3/BON/2019 na wykonanie usługi polegającej na 

opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub 

nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla 

MŚP“. 

Dane oferenta: 
Nazwa podmiotu:  
Adres:  
NIP:  
Osoba do kontaktu:  
Telefon kontaktowy:  
Adres e-mail:  

 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 3/BON/2019, 

przedstawiamy naszą ofertę: 

 

1.Cena realizacji poszczególnych etapów (w PLN): 

Nazwa zadania Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł) 
Opracowanie koncepcji technologii 

pakietowania brzeszczotów w firmie. 
  

Opracowanie szczegółowej koncepcji 

konstrukcji stanowiska do pakietowania 

brzeszczotów, w tym układu sterowania, 

układu zasilania, robota przemysłowego oraz 

chwytaków. 

  

Wykonanie dokumentacji technicznej.   

SUMA   
 



	  
2. Termin realizacji projektu (w miesiącach):  

…………………………………………………… 

  
  
  
 

……………………., dn. ..................................................................................... 
 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 



	  
 
Załącznik nr  2 do zapytania ofertowego nr 3/BON/2019 

 

Bielsko-Biała, 12.11.2019r. 
 
 

Zamawiający: 
Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 452 
43-382 Bielsko-Biała 

 
   

OŚWIADCZENIE 
 

o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
 
 
Składając ofertę w ramach zapytania ofertowego na usługę B+R oświadczam, że 
reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym.  
Nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych 
powiązań 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: 

1.   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2.   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3.   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
4.   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. 

 
 
 
 

……………………., dn. ..................................................................................... 
 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 



	  
  
 
Załącznik nr  3 do zapytania ofertowego nr 3/BON/2019 

 

Bielsko-Biała, 12.11.2019r. 

 
Zamawiający: 

Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o. 
ul. Sobieskiego 452 

43-382 Bielsko-Biała 
 

   

OŚWIADCZENIE 
 

O spełnieniu warunków formalnych 
 
 
Oświadczam, że spełniamy kryteria formalne określone w niniejszym zapytaniu, tj. jesteśmy: 

 „Organizacją prowadzącą badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 
pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające 
przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w 
art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2018  poz. 1669 z późn. zm.);	  lub	  
 
Spółką celową uczelni, o której mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub 
 
Centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub 
 
Przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, o którym 
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub 
 
Akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez podmioty, o których mowa w 
art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 
2019 r. poz. 155); lub 
 
Członkiem Sieci Badawczej Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534). 

 
 
Oświadczam, że posiadamy odpowiedni potencjał badawczy, niezbędną wiedzę 
i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Oświadczam, że posiadamy odpowiednie warunki techniczne, ekonomiczne i finansowe 
umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia 



	  
 
Oświadczam, że przedmiot zamówienia znajduje się w naszym obszarze aktywności 
naukowej i że posiadamy odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i finansowe do realizacji 
zamówienia. 
 
Oświadczam, że zamówienie zrealizuje w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 
 
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do  
prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione również koszty wynikające z 
przeniesienia praw autorskich. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej 
treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego (związanych) określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania.  
 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem z wyłączeniem danych dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz 
przyjmujemy do wiadomości, że informacja o wynikach postępowania zostanie 
upubliczniona, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi. 
 
W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 

 
 

 
……………………., dn. ..................................................................................... 

 
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 



	  
 
Załącznik nr  4 do zapytania ofertowego nr 3/BON/2019 

 

Bielsko-Biała, 12.11.2019r. 
 
 

Zamawiający: 
Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 452 
43-382 Bielsko-Biała 

 
 

   

OŚWIADCZENIE 
 

o zachowaniu poufności 
 
 
Składając ofertę w ramach zapytania ofertowego nr 3/BON/2019 w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój “Bon na Innowacje” dla firmy Fabryka Narzędzi Glob, 
oświadczam, że zostałam/-em pouczona/-y o istocie informacji poufnych, w związku z 
wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w 
sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation). Jestem świadoma/-y obowiązków 
związanych z dostępem do informacji poufnej, w tym: zakazu bezprawnego ujawnienia i 
wykorzystywania informacji poufnej oraz sankcji karnych za ich naruszenie. 
 

      
……………………., dn. .....................................................................................  

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 

 

 

 

 


