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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/01/2017 Z DNIA 02.01.2017 r.  
 
 

Dotyczące  zakupu odczynników chemicznych 
 

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 zestawu odczynników chemicznych wykorzystywanych w procesie 

produkcyjnych, w szczególności w następujących etapach: galwanika, elektroliza, transfer grafenu, 

odtrawianie, czyszczenie wytworzonych warstw. 

Zamówienie jest podzielone na 8 części. Każdy z 8 elementów wyszczególnionych w tabeli stanowi osobną 

część zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. 
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Części zamówienia - specyfikacja: 

Odczynniki chemiczne 
Ilość ogółem 

[kg/l] 

Chlorek żelaza (III) bezwodny CZ, numer CAS: 7705-08-0 100 kg 

Aceton CZ, numer CAS: 67-64-1 600 l 

Chlorobenzen CZDA, numer CAS: 108-90-7 2 l 

Polimetakrylan metylu Mw~950,000 CZDA; numer CAS 9011-14-7 1 kg 

Siarczan miedzi (II) 5xH2O CZ, numer CAS: 7758-99-8 125 kg 

Wodorotlenek sodu mikrogranulki CZDA, numer CAS: 1310-73-2 5 kg 

Kwas solny 35-38 % CZDA, numer CAS: 7647-01-0 6 l 

Kwas siarkowy (VI) min. 95 % CZDA, numer CAS: 7664-93-9 12,5 l 
 

 

10. Kod Wspólnego Słownika Zamówień 

24312122-5 Chlorek żelazowy 

24313126-0 Siarczan miedzi 

24311520-8 Wodorotlenek sodu 

24311411-1 Kwas siarkowy 

24310000-0 Zasadowe chemikalia nieorganiczne 

24500000-9 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych 

24311000-7 Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne 

 

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.  

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/tworzywa-sztuczne-w-formach-podstawowych-1609/
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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. 

 
13. Dodatkowe postanowienia: 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego   

https://advancedgrapheneproducts.com. 

2. W ramach zamówienia istnieje możliwość składania ofert częściowych. 
3. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych. 
4. 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/

