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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2/RPO Z DNIA 15.12.2016r.  

 
 

Dotyczące dzierżawy pomieszczeń laboratoryjnych 
 

W związku z realizacją projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wykorzystanie 
działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa 

przedsiębiorstw”, Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe”  
w roku 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

zapraszamy do składania ofert na niżej opisany przedmiot zamówienia: 
 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 
Advanced Graphene Products Sp. z o. o. 
ul. Żeromskiego 19/1, 65-066 Zielona Góra 
email: office@agp-corp.com 
 

 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami: 

Katarzyna Dudzic 
email: k.dudzic@agp-corp.com 
tel.: 537-500-834 
 

3. Nazwa Projektu: 
Opracowanie ultra wytrzymałej ramy kompozytowej do roweru z zastosowaniem grafenu, wraz z 
opracowaniem technologii jej wytwarzania 

 
4. Tryb udzielania zamówienia: 

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności – konkurs ofert 
 

5. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 
15 grudzień 2016 
 

6. Termin składania ofert: 
23 grudzień 2016 do godziny 16.00 
Za moment złożenia oferty uważa się moment wpływu oferty do Zamawiającego (oferty złożone po 
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane) 
 

7. Termin związania ofertą” 
Termin związania ofertą winien wynosić przynajmniej 90 dni od daty jej złożenia 
 

8. Sposób i miejsce składania ofert: 
Oferty można składać w formie pisemnej, osobiście lub za pomocą poczty/kuriera do biura Zamawiającego 
na adres: 
Advanced Graphene Products Sp. z o. o. 
Nowy Kisielin ul. Antoniego Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra  
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.dudzic@agp-corp.com 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające: 
 
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane 
na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie 
jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty: 
 
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
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imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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. 

2. Oferent musi dysponować infrastrukturą i aparaturą badawczą umożliwiającą realizację przedmiotu 
zamówienia określoną w pkt. 11 niniejszego zapytania ofertowego. 
 

10. Termin realizacji przedmiotu oferty: 
Planowane rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – 01.01.2017 
Planowane zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – 31.12.2018 
 

11. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:  
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa pomieszczeń laboratoryjnych stanowiących podstawowe miejsce 
pracy dla zespołu badawczego. Pomieszczenia pozwolą na prowadzenie badań nad oddzieleniem 
kolejnych etapów wytwarzania, odtrawiania i transferu grafenu na wymagane podłoża. Planowany jest 
wynajem dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni co najmniej 132,46m². 
Laboratoria powinny posiadać następujące wyposażenie: 

a) Oczopłuczka x 2 szt. 

b) Dygestorium x 2 szt. 

c) Prysznic bezpieczeństwa x 1 szt.  

d) Stół przyścienny laboratoryjny x 2 szt. 

e) Stół wyspowy laboratoryjny x 1 szt. 

f) Klimakonwektor x 2 szt. 

niezbędne do prowadzenia prac naukowo – badawczych nad grafenem i sposobem jego wytwarzania tj.  
opracowanie metodyki przygotowania podłoży wielowarstwowych z wykorzystaniem technologii 
galwanicznych, opracowanie pola parametrów technologicznych dla wytwarzania grafenu metodą 
wielkoformatową, opracowanie metodyki transferu grafenu. 
 

12. Kod Wspólnego Słownika Zamówień 
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

 
13. Kryteria wyboru oferty 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 

Sposób przyznawania punktacji: 
 
1. Cena całkowita netto – 80 pkt. (80%) 
 
Liczba punktów będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru: 
 
Pn=Cmin/Cn x 80 pkt. (waga kryterium) 
Podane wartości oznaczają: 

Pn - liczba punktów dla oferty nr „n” 

Cmin - najmniejsza cena całkowita netto wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów 

Cn - cena całkowita oferty nr „n” 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 20 pkt. (20%) 
 

Czas wykonania usługi krótszy niż 24 miesiące – 0 pkt. 
Czas wykonania usługi do 24 miesięcy włącznie – 20 pkt.  
 
3. Oferta, która uzyska najwyższą sumę wyników oceny, uznana zostanie za najkorzystniejszą. 
 
4. Oferta musi zostać wyrażona w polskich złotych.  



 

3 
 

 
5. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty będzie się kierował elementarnymi zasadami 
obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, w szczególności zasadą przejrzystości i 
jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu 
kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji  i równego traktowania wykonawców na rynku. 
 
6. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku gdy Oferent pominie, 
jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium. 
 

14. Zawarcie umowy 
Oferent, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany otrzyma od Zamawiającego 
oficjalne zamówienie w ciągu 10 dni od daty rozpatrzenia ofert. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie 
wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych bez ponownego rozpatrywania ofert.  

 
15. Szczególne uprawnienia Zamawiającego: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia oferta, 
b) zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy 
c) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez 
podania przyczyny, 
2. W przypadkach, których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego 
żadne roszczenia odszkodowawcze. 

 
16. Dodatkowe postanowienia: 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego   
https://advancedgrapheneproducts.com. 
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. 
3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie 
udokumentowane protokołem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
4. Informacja o wyniku postepowania zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 
https://advancedgrapheneproducts.com 
5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy. 
6. W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do 
właściwej instytucji publicznej. 
 

17. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Oferta powinna być złożona na druku „formularz oferty” (załącznik nr 1) wraz z kompletem oświadczeń 
(załączniki 2-3) 
2. Oferta powinna zawierać: 
a) Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP) 
b) Informacje dotyczące typu podmiotu  
c) Datę przygotowania i termin ważności oferty 
d) Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług w ramach oferty 
e) odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru. 
f) cenę całkowitą netto i brutto 
g) Warunki i termin płatności 
h) Datę/okres realizacji przedmiotu oferty 
i) Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) 
j) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty 
3. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 
4. Wszystkie koszty ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 
 

18. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe 
Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru 
wykonawcy zamówienia uzupełniającego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. 
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         …......................................... 
         Podpis osoby upoważnionej 


