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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2017 Z DNIA 02.01.2017 r.  
 
 

Dotyczące  zakupu materiałów oraz sprzętu na transfer 
 

W związku z realizacją projektu w ramach I osi priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej 
w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów „Projekty 

badawczo-rozwojowe” 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. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra 
email: office@agp-corp.com 
NIP: 9291847897 

 
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. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 
02 styczeń 2017 
 

5. Termin składania ofert: 
31 marca 2017  
 

6. Termin związania ofertą” 
Termin związania ofertą winien wynosić przynajmniej 30 dni od daty jej złożenia 
 

7. 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 

 

8. Termin i miejsce realizacji przedmiotu oferty: 
Termin: I – II kwartał 2017 r. 
Miejsce: Advanced Graphene Products Sp. Z o.o., ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 4, 66-002 Zielona 

Góra 

 
9. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i drobnego sprzętu stanowiącego elementy wyposażenia 

laboratorium niezbędnego do prowadzenia prac B+R związanych z projektem w zakresie transferu grafenu. 

Szczegółowe informacje na temat nazwy/rodzaju, liczby sztuk oraz parametrów technicznych elementów 

składających się na przedmiot zamówienia zostały ujęte w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego pt. 

„Specyfikacja przedmiotu zamówienia”. 
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10. Kod Wspólnego Słownika Zamówień 
33793000-5 –  Laboratoryjne wyroby szklane 

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne 
38436310-6 – Płyty grzejne 
38552000-9 -  Mierniki elektroniczne 
38311200-0 – Elektroniczne wagi techniczne 
35113410-6 – Odzież ochrony biologicznej i chemicznej 
33141411-4 – Skalpele i noże chirurgiczne 
33192500-7 -  Probówki 
34928480-6 – Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 
38437110-1 – Końcówki pipet 
18142000-6 – Okulary ochronne 
38437120-4 – Stojaki na pipety 
18424300-0 – Rękawice jednorazowe 
39226000-2 – Butle, butelki płaskie 
39800000-0 – Środki czyszczące i polerujące 
39224210-3 – Pędzle malarskie 
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
 

 

11. Kryteria wyboru oferty 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 
1. Cena całkowita netto – 80 pkt. (80%) 
Sposób przyznawania punktacji: 
 

C=Cmin/Cn x 0,80 pkt. 

 

Podane wartości oznaczają: 

C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena netto 

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

Cn - cena całkowita danej oferty 

 
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (dni) – 20 pkt. (20%) 
Sposób przyznawania punktacji: 
 

T = (Tmin/Tof) x 0,20 pkt. 

 

Podane wartości oznaczają: 

T – ilość przyznanych punktów za kryterium terminu realizacji zamówienia 

Tmin – najkrótszy okres realizacji zamówienia wyrażony w dniach 

Tof – termin realizacji zamówienia danej oferty 

 
 
4. Oferta, która uzyska najwyższą sumę wyników oceny, uznana zostanie za najkorzystniejszą. 
 
5. Oferta musi zostać wyrażona w polskich złotych.  
 
 

12. Szczególne uprawnienia Zamawiającego: 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia ofert, 
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, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne 
roszczenia odszkodowawcze. 
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13. Dodatkowe postanowienia: 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego 

https://advancedgrapheneproducts.com. 
2. W ramach zamówienia istnieje możliwość 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. 
 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Oferta powinna być złożona na druku „formularz oferty” (załącznik nr 1)  
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 
 

15. 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. 
 
 

 
 
        
         …......................................... 
         Podpis osoby upoważnionej 

https://advancedgrapheneproducts.com/

