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ROZEZNANIE RYNKU nr 3/2021/1.1.1 z dnia 12.05.2021 

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w związku z zamiarem 

rozpoczęcia realizacji projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty 

B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa”. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Medical Inventi S.A. 

Ul. Nałęczowska 14 

20-701 Lublin 

NIP: 946-26-28-341 

REGON: 060772285 

KRS: 0000544357 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu i materiałów laboratoryjnych na potrzeby 

prowadzonych prac badawczych. 

 

Zamówienie będzie realizowana w ramach projektu B+R o roboczym tytule: „Badania i analiza cech 

kompozytu kościozastępczego FlexiOss® oraz ocena bezpieczeństwa jego zastosowania wśród pacjentów 

ze zmianami guzopodobnymi i/lub pacjentów onkologicznych z ubytkami kości”, w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa. 

 

Nr pozycji Nazwa pozycji Specyfikacja Ilość 

1 probówki wirówkowe 

typu Falcon 15 ml 

sterylne, niskoadhezyjne, 

polipropylenowe, stożkowodenne, z 

zakrętką, bezbarwne 

100 szt. 

2 probówki wirówkowe 

typu Falcon 50 ml 

sterylne, niskoadhezyjne, 

polipropylenowe, stożkowodenne, z 

zakrętką, bezbarwne 

50 szt. 

3 Probówki wirówkowe 

typu Eppendorf 1,5 ml 

polipropylenowe, stożkowodenne, 

zamykane wieczkiem, bezbarwne 

1000 szt. 

4 Probówki wirówkowe 5 

ml 

sterylne, niskoadhezyjne, 

polipropylenowe, stożkowodenne, z 

zakrętką, bezbarwne 

250 szt. 

5 Butelki typu Simax 100 ml szkło typu Simax, mały gwint 5 szt. 

6 Butelki typu Simax 250 ml szkło typu Simax, mały gwint 5 szt. 



 
 
 

2 
 

7 Butelki typu Simax 1000 

ml 

szkło typu Simax, mały gwint 5 szt. 

8 Tipy 1 ml niskoadhezyjne, kompatybilne z pipetami 

Eppendorf Research Pro 

500 szt. 

9 Tipy 5 ml niskoadhezyjne, kompatybilne z pipetami 

Eppendorf Research Pro 

500 szt. 

10 płytki 12-dołkowe TC jałowe, sterylne, do hodowli adherentnej 

typ F, 

indywidualnie pakowane 

50 szt. 

11 płytki 48-dołkowe TC jałowe, sterylne, do hodowli adherentnej 

typ F, 

indywidualnie pakowane 

50 szt. 

12 płytki 96-dołkowe TC jałowe, sterylne, do hodowli adherentnej 

typ F, 

indywidualnie pakowane 

50 szt. 

13 rękawiczki nielateksowe Rozmiar M, nitrylowe 3 opakowania 

po 100 sztuk 

14 rękawiczki nielateksowe Rozmiar S, nitrylowe 1 opakowanie 

po 100 sztuk 

15 pęsety metalowe 12-15 cm, z zaokrąglonymi końcami 2 sztuki 

16 worki na odpady 

biologiczne 

czerwone, 60 l 50 szt. 

17 mieszadełka 

magnetyczne 

dł. 2,5 cm; teflonowe 10 szt. 

 

 

Kody CPV:   

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dokumenty złożone dla jednej 

Części zamówienia będą skuteczne dla pozostałych Części. Wykonawca może złożyć ofertę na 

wszystkie Części.  

Oferta powinna być zgodna z wymienionymi powyżej bądź lepszymi parametrami. Zamawiający 

dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych powyżej, pod 

warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, 

funkcjonalne i nie obniżą określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia standardów. Wszelkie 

odstępstwa/ rozwiązania równoważne od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez 

Wykonawcę uzasadnione pod kątem identycznej lub lepszej funkcjonalności oferowanych 

rozwiązań. 
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III. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 
31.05.2021. 
Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie 

(wydłużeniu) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł 

przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 

dostarczenia przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po uzyskaniu zgody 

Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO 

KRYTERIUM OCENY OFERTY 

 

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryterium podanego 

poniżej. Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą 

postępowania.  

Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi 

kryteriami: 

5.1 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Jedynym kryterium wyboru jest cena netto przedłożonej oferty. 

 

Kryterium  - Cena oferty netto  

Cena netto oferty ─ cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z wzorem: 

 

Cc = (Cn/Cb)x 100 gdzie: 

 

Cc – liczba punktów z kryterium Cena oferty netto przyznanych rozpatrywanej ofercie,  

Cn – najniższa oferowana cena netto, 

Cb ─ cena netto z rozpatrywanej oferty ,  

100 – waga kryterium.  

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt), otrzyma oferta o najniższej oferowanej cenie netto.  

 

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania 

oraz otrzyma największą liczbę punktów.  

 

W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające 

wymagania formalne. 
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Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszych ofert ze względu na to, że oferty 

uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Oferenci składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jeżeli jest niższa o 30% od mediany cen 

wszystkich innych złożonych ofert. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający 

odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

 

Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawców będzie się kierował ponadto elementarnymi 

zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.: 

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 

- zasadą ochrony uczciwej konkurencji, 

- zasadą przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 

- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

6.1. Załączniki niezbędne do złożenia przez Oferenta warunkujące udział w postępowaniu: 

a) oferenci zobowiązani są dołączyć ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym,  

który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

b) oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  

lub osobowych oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 

6.2 Przygotowanie oferty: 

a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej lub elektronicznej, w języku 

polskim, 

b) ceny netto oraz ceny brutto w złożonej ofercie muszą być podane w polskich złotych (PLN), 

c) oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta, 

d) w przypadku podpisania oferty przez osobę występującą w imieniu Oferenta, istnieje 

bezwzględny wymóg dołączenia stosowanego pełnomocnictwa. Obowiązek ustanowienia 

pełnomocnika, upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu Oferentów, istnieje 

również w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcja, spółki cywilne). W przypadku braku ustanowienia pełnomocnika istnieje 

obowiązek podpisania oferty wraz z załącznikami przez wszystkich wspólników, 
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e) oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania 

ofertowego. Oferta wraz z załącznikami powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać 

datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, być 

podpisana czytelnie przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki, 

f) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisującej ofertę, 

g) nie dopuszcza się podwykonawstwa przy realizacji usług będących przedmiotem niniejszego 

postępowania. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferty należy złożyć osobiście, przesłać na adres korespondencyjny, p lub przesłać na adres e-mail: 

biuro@medicalinventi.pl. W temacie wiadomości należy umieścić dopisek: „Odpowiedź na 

rozeznanie rynku nr 3/2021/1.1.1.  z dnia 11.05.2021.” 

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 17.05.2021 r. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Adres do korespondencji: Adres e-mail: Telefon: 

Medical Inventi S.A. 

Ul. Nałęczowska 14 

20-701 Lublin 

biuro@medicalinventi.pl (+48) 667 330 883 

 

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

 

Termin związania ofertą  

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.  

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie  

tego terminu o oznaczony okres.  

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego.  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU POSTĘPOWANIU 

O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty: 

1. W stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono.  

2. Którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania.  
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3. Powiązane ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się jako wzajemnie powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności 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. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na wskazany 

przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie przedstawionej Zamawiającemu faktury, 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury, nie wcześniej jednak, niż po ostatecznym 

sprawdzeniu przez Zamawiającego poprawności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia. 

2. Strony dopuszczają możliwość wypłaty wynagrodzenia częściowego za poszczególne etapy 

realizacji zamówienia. Płatności częściowe będą realizowane na podstawie protokołów 

odbioru za realizację poszczególnych etapów. 

3. Możliwe jest składanie uzupełniających zamówień wybranemu oferentowi wyłącznie, jeśli są 

one zgodne z głównym celem tego zamówienia, o wartości nie przekraczającej 50% wartości 

niniejszego zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego 

realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert  

oraz do unieważnienia rozeznania rynku na każdym etapie jego trwania. Prawo  

do niewybrania żadnej ze złożonych ofert dotyczy w szczególności sytuacji, gdy cena netto  

w ofertach spełniających wymogi formalne przekracza 150% wartości zaplanowanego 

budżetu. 

6. Przed dokonaniem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z 

Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia  

przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do udzielenia dodatkowych, 

bardziej szczegółowych informacji i/lub referencji w celu weryfikacji informacji dotyczących 

zrealizowanych badań. 

9. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału 

w postępowaniu. 
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10. Wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca. 

11. Dodatkowych informacji udziela:  

Aleksandra Gańska 

tel.: (+48) 667 330 883  

e-mail: biuro@medicalinventi.pl 

 

 

Lublin, dnia 12.05.2021 r. 


