
                                                                                  

                                                                                      
          

Postępowanie nr: PR-BRPM.0881.DE.ZO.1.2021 
Białystok, dn. 12.02.2021 

 
 

 Zapytanie ofertowe 
 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych  

– podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

Kod CPV 38437000-7 

Przedmiot zapytania (nazwa):  

Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby projektu DESIRE - Development of Sustainable (adaptive) peatland 

management by Restoration and paludiculture for nutrient retention and other ecosystem services in the Neman river 

catchment, realizowanego przez Politechnikę Białostocką w ramach Programu Interreg Morza Bałtyckiego. 

 

1. Zamawiający: 
Politechnika Białostocka 
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A 
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21 
                                 
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących akcesoriów laboratoryjnych: 

CZĘŚĆ I: 

Łaźnia wodna W620 

Łaźnia wodna 6-stanowiskowa, 26 l, głębokość robocza 200 mm, dokładność ± 0,6 °C  

 

CZĘŚĆ II: 

Mieszadło Mixdrive6 basic z kontrolerem Mixcontrol 20 

6-pozycyjne mieszadło magnetyczne MIXdrive 6, zanurzalne w kąpieli wodnej (IP68) z jednostką sterującą MIXcontrol 20 

 

CZĘŚĆ III: 

Laboratoryjna sonda żelowa Intellical PHC101 (pH 0 ... 14, kabel 1 m) 

Laboratoryjny luminescencyjny / optyczny czujnik rozpuszczonego tlenu (DO) Intellical LDO101, kabel 1 m 

Laboratoryjna sonda żelowa ORP/RedOx Intellical MTC101, kabel 1 m 

 

CZĘŚĆ IV: 

Zestawy eudiometryczne – 6 szt. 

Kompletne zestawy eudiometryczne do oznaczania procesów gnilnych wg DIN. 

Każdy zestaw powinien zawierać następujące elementy: biureta eudiometryczna 600 ml (podziałka 2/1 ml) z zaworem 

iglicowym, butla zasilająca 1000 ml szlif NS 45, butla niveau 1000 ml gwint GL45, wąż silikonowy. 

 

Zachowanie podanych nazw (oznaczeń) jest niezbędne do dopasowania akcesoriów do posiadanego w laboratorium sprzętu. 

 

3. Warunki realizacji zamówienia: 
Termin realizacji zamówienia – 60 dni od daty podpisania umowy 

Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

Gwarancja – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z zapisami §8 wzoru umowy. 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór Umowy stanowiący zał. nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 
4. Opis warunków udziału w postępowaniu:  

a) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym  
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie; 

b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku postępowania; 



                                                                                  

c) Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku 
z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

d) Wykonawca zobowiązuje się nie ponosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego; 
e) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu 

Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczątką imienną.  
f) W przypadku, gdy Oferent reprezentuje pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające zakres 

umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta; 
g) Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby 

Uprawnione; 
h) O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 
cena  -  waga 100% 

  
Sposób oceny ofert: 
Oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. następującego wzoru: 
       Cn = (c min/c n) x 100 pkt 
c min – cena minimalna wśród złożonych ofert 
c n – cena zaproponowana przez oferenta n 

 
 

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszt transportu, 
ew. ubezpieczenia). 

 
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:  

Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w formie pisemnej: w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) na adres:  
Politechnika Białostocka 15–351 Białystok, ul. Wiejska 45A – Biuro ds. Rozwoju i Programów 
Międzynarodowych, budynek Rektoratu, pok. 14B. 
 
z dopiskiem: ,,Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby projektu DESIRE” 
Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 22.02.2021 r.  Oferty, które wpłyną do siedziby Politechniki Białostockiej 
po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane. 

7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
Oferta cenowa - zał. nr 1 
Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zał. nr 3 
Oświadczenie wykonawcy o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 4 

 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  

1) zmiany terminu składania ofert 
2) odpowiedzi na pytania Wykonawców 
3) zmiany treści Zapytania ofertowego 
4) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie 
5) wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty 
6) unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny. 

 
9. Zmiana treści umowy stanowiącej załącznik nr 2: 

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 

1)       gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 
2)       gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 
Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także 
innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; 

3)       gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Interreg 
Regionu Morza Bałtyckiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w 
szczególności w zakresie sprawozdawczości. 

1.2.       Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących: 
1)       terminu wykonania zamówienia oraz realizacji poszczególnych etapów, 



                                                                                  

2)       jakości lub parametrów zaoferowanego sprzętu 

1.3.       Zmiany, o których mowa w punkcie 1.2 mogą być dokonane w następujących przypadkach: 

1)       konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu: 

a.       działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani 
im zapobiec; 
b.       zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamówienia nie było możliwe 
lub Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnianiu świadczenia (Wykonawca może zwrócić 
się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia); 

c.        z przyczyn zależnych od Zamawiającego; 

d.       jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
2)       gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

1.4.       Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezbędne jest wyrażenie zgody przez Strony w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 

1.5.       Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden 
z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką 
możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia zmian do Umowy. 

1.6.       Zmiana musi być uzasadniona prawidłową realizacją przedmiotu umowy. 

1.7.       Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są w zakresie nie powodującym zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. 

1.8.       Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej Umowie nie może nastąpić później 
niż 3 dni kalendarzowe od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w Umowie. 

 
Nie stanowi zmiany Umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do 
kontaktu między Stronami. 

 
10.  Rozstrzygniecie postępowania:  

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po otwarciu ofert. O wynikach postępowania jego uczestnicy 
zostaną poinformowani poprzez opublikowanie protokołu wyboru oferty na BIP Politechniki Białostockiej, a wybrana firma 
dodatkowo drogą e-mailową.  

 
W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie 
realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia ww. terminów w sytuacji, gdyby wynikało z konieczności 
przedłużenia analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentów. 

 
11. Osoby do kontaktu:  

Hanna Piotrowska, h.piotrowska@pb.edu.pl, tel. (85) 746 97 64 (pytania formalne) 
Robert Czubaszek, r.czubaszek@pb.edu.pl, tel. 797 995 952 (pytania merytoryczne) 

 
Załączniki: 
Załącznik 1 – Oferta cenowa 
Załącznik 2 – Wzór umowy  
Załącznik 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 
 
 ……………………………………………………….. 
      (Data i podpis Wnioskodawcy/kierownika 
            jednostki realizującej zamówienie)          Zatwierdzam 
 

                                                         
  ……………………………………. 

                                                           (data i podpis dysponenta środków 

             zgodnie z §8 ust. 4 zarządzenia) 


