




 
 
 

 
 
12/ W ramach przeniesienia praw majątkowych, Zamawiający zapewni sobie prawo do komercjalizacji wyników 
badań, a także prawo do wykorzystania nowej wiedzy wytworzonej w ramach przeprowadzonych badań w swojej 
własnej działalności, a także prawo własności do wszelkich wynalazków, odkryć, know-how, technologii 
i rezultatów niepodlegającej takiej ochronie, powstałych w całości lub w części w wyniku przeprowadzonych na 
mocy niniejszej umowy badań, na co Wykonawca wyrazi zgodę.  
13/ Zamawiający zastrzega poufność wszelkich informacji, danych i dokumentów, niezależne od nośnika i sposobu, 
w jaki zostaną przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem usługi badawczej w czasie jej wykonywania i 5 lat 
po zakończeniu realizacji. Ich ujawnienie lub udostępnienie osobom trzecim wymaga zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  
14/ W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych. 
15/ W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych i/lub równoważnych. 
 
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 

 
Do udziału w postępowaniu dopuszczone są jednostki naukowe zajmującej się badaniami w dziedzinie nauk 
technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna mające doświadczenie w zakresie powiększania skali procesów 
chemicznych, posiadające siedzibę na terytorium RP oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa 
w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki dla której określono następujące wymagania: 
 
Wymogi dotyczące potencjału kadrowego: 
Jednostka naukowa powinna dysponować zespołem przynajmniej 3-osobowym z wykształceniem w zakresie nauk 
chemicznych, w tym: 
 1 osoba z tytułem profesora z dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna kierująca 

pracami pod względem merytorycznym, posiadająca doświadczenie w: 
- prowadzeniu i zarządzaniu projektami badawczymi finansowanymi przez NCN, NCBiR, 
- prowadzeniu i zarządzaniu pracami naukowo-badawczymi realizowanymi we współpracy z przemysłem, 
- optymalizacji procesów chemicznych m.in. reakcji estryfikacji potwierdzone materiałami publikacyjnymi oraz 
patentami. 
 
 min. 2 osoby z wykształceniem chemicznym posiadające tytuł mgr inż. wykonujące prace doświadczalne, 

posiadające doświadczenie w: 
- pracy w laboratorium chemicznym organicznym, z umiejętnościami prowadzenia procesów chemicznych oraz ich 
analizą i interpretacją, 
- obsłudze sprzętów niezbędnych do realizacji zadań badawczych, 
- realizacji prac naukowo-badawczych, 
- optymalizacji warunków prowadzenia reakcji m.in. reakcji estryfikacji potwierdzone materiałami publikacyjnymi 
lub patentami. 
 
Na potwierdzenie powyższego przedstawić należy oświadczenie wg załącznika do oferty nr 3. 
 
Wymogi dotyczące potencjału technicznego: 
Posiadanie na stanie lub posiadanie nieograniczonego dostępu do aparatów i sprzętów: 
- reaktor wyposażony w kalorymetr z sondą FT-IR, która pozwala na śledzenie przebiegu reakcji w czasie 
rzeczywistym i obserwację reaktywnych indywiduów. 
- reaktory szklane o pojemnościach od 200 ml do 5000 ml w celu prowadzenia procesów z możliwością zwiększania 
skali. 
- inne niezbędne szkło sprzęt i akcesoria laboratoryjne potrzebne do realizacji zaplanowanych badań. 
- chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) w celu szybkiej analizy postępu 
reakcji i oceny czystości produktów. 
- aparat NMR oraz spektrometr masowy do potwierdzania struktur badanych związków 
 
Na potwierdzenie powyższego przedstawić należy oświadczenie wg załącznika do oferty nr 4. 
 
1. Wykonawcy, nie spełniający powyższych warunków, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych. 



 
 
 

 
 
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
 

KRYTERIA OCENY OFERTY 

 

Nr Kryterium oceny Waga 

1. 

Cena – ocenie podlega cena netto w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 100% 

 
 

a) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT. 
b) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie 

koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 

c) Oferent powinien wykazać wartość powiększoną o stosowny do przedmiotu zamówienia podatek VAT 
jeżeli jego dotyczy. 

d) Cena podana w ofercie jest wiążąca, w przypadku jej zmiany Zamawiający może odstąpić od współpracy 
z wybranym Wykonawcą i dokonać ponownego wyboru oferenta. 

e) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przeprowadzi negocjacje 
z wybranymi oferentami. 

3. Zamawiający może prosić o udzielenia przez oferenta wyjaśnień dot. oferty. 
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 
 
 

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 

 
1. Punkty za kryterium cena netto za wykonanie zamówienia - zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 
Cena netto oferty najtańszej x 100 = _______ pkt 
Cena netto oferty badanej 
 
Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku 

2. Opis oceny ofert: 
Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt.  
Spełnianie wszystkich kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie 
(wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego).  
Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa. 

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia. 
2. Oferta musi być kompletna, sporządzona według wzoru Formularza oferty i wg. wzoru Załączników do oferty. 

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Oferta powinna być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim w formie pisemnej, wypełniając 

nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez 
Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. 

4. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty (uzupełnione i podpisane wg wzorów). 
5. Ofertę należy dostarczyć w jednej z następujących form: 




















