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Warszawa, 16.03.2022 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2022 

 
Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki, do składania ofert na dostawę 
i instalację pulpitowego granulatoromieszalnika szybkoobrotowego w podstawowym wyposażeniem. 
 
Zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji z dnia 21 grudnia 2020 r. 
 
Zapytanie prowadzone jest: 

• w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu TANGO IV-C pt. „Opracowanie 
innowacyjnego preparatu złożonego dedykowanego leczeniu nadciśnienia tętniczego /nr umowy: 
TANGO-IV-C/0012/2019/, finansowanego ze środków krajowych, którego organizatorem jest 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

• zgodne z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia 
publicznego regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych". 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 
            PIKRALIDA sp. z o. o. 
            ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 
            61-614 Poznań  
 

Kontakt: 
Karolina Stępień 
k.stepien@pikralida.eu 
tel. +48 534 453 640

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja pulpitowego granulatoromieszalnika 

szybkoobrotowego z podstawowym wyposażeniem, przeznaczonego do granulacji na mokro 

małych ilości materiału (skala laboratoryjna), z dolnym układem napędowym, składającego się 

z następujących elementów: 

i. Pulpitowy granulatoromieszalnik szybkoobrotowy 

1.   Samodzielna przenośna jednostka 
2.   Napęd dolny 
3.   Odpowiedni do granulacji na mokro roztworami wodnymi oraz roztworami na bazie 
rozpuszczalników organicznych 
4.   Ręcznie obsługiwany system sterowania procesem 
5.   Sterowanie operatorem ekranu dotykowego 
6.   Port USB 
7. Ekrany wyświetlacza zawierają nastawy i aktualne odczyty dla następujących 
parametrów: 

- Prędkość mieszadła i głowicy granulującej 
- Prędkość pompy 
- Czas mieszania 
- Czas dozowania 
- Temperatura produktu 
- Moc mieszadła (miksera) 

8.    Płynna regulacja prędkości mieszadła 
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9. Regulacja prędkości głowicy granulującej  w zakresie od 300 do 3000 
obrotów/minutę 

 
 

ii. Misy: 

1. Jedna wymienna, bez płaszcza, rozmiar: ok. 1L 
2. Jedna wymienna, z płaszczem do ogrzewania lub chłodzenia, rozmiar: ok. 4L 
3. Materiał: stal nierdzewna 316 
4. Wykończenie wnętrza: spawy szlifowane i polerowane, aby pasowały do otaczającej 
powierzchni,  RA 0,127 mikrometra 
5. Pokrywa misy przezroczysta, blokowana,  z otworem przeznaczonym do  dodawania 
roztworu  
6. Czujnik temperatury produktu znajdujący się w ściance misy 

 
iii. Mieszadła i głowice granulujące: 

1. Mieszadła 3-łopatkowe (po jednym na każdy rozmiar misy) 
2. Głowice granulujące poziome (boczne)  (po jednej na każdy rozmiar misy) 
3. Materiał: stal nierdzewna 316 
4. Wykończenie wnętrza: spawy szlifowane i polerowane, aby pasowały do otaczającej 
powierzchni, RA 0,127 mikrometra 
 

iv.  Zintegrowana pompa perystaltyczna: 

1. Zmienny przepływ pracy 
2. Kierunek do przodu/do tyłu 
3. Kontrola zalewania/oczyszczania 
 

v.  Zintegrowana dysza natryskowa oraz wężyki do dozowania roztworów: 

1. Umieszczana w otworze do dodawania znajdującego się na pokrywie miski 
2. Materiał: stal nierdzewna 316 
3. Połączenie wężyka za pomocą Tri-clamp 
 

vi. Instrukcje obsługi elektroniczne i/lub papierowe zawierające co najmniej: 

1. Procedury operacyjne 
2. Procedury czyszczenia 
3. Informacje o konserwacji 
4. Informacje o wsparciu technicznym dostawcy 
 

vii. Gwarancja na urządzenie co najmniej 12 miesięcy oraz serwis gwarancyjny. 

 
viii. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w 

pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego - Pikralida sp. z o.o., ul. Uniwersytetu 

Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, Polska. 

 
ix. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej 

aparatury w języku polskim lub angielskim dla minimum 2 osób w siedzibie 

Zamawiającego. 

b. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

− 38540000-2 – maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 
 

c. Termin realizacji zamówienia:  
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i. Zamawiający wymaga dostawy w ciągu nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty złożenia 
zamówienia. (Zamówienie zostanie złożone w marcu 2022 r.) 
 

d. W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych. 

  
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ OPIS DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

 
a) Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych Wykonawców (Dostawców) prowadzących 

działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 
b) O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Usługodawcy / Dostawcy, którzy: 

i. zaoferują dostawę zgodną z przedmiotem zamówienia 
ii. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
iii. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte 

wykonanie zamówienia; 
iv. dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez 

zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. 
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie zawarte w 
formularzu ofertowym przygotowywanym i podpisywanym przez Wykonawcę (zał. nr 1). 

c) Wykluczeniu z postępowania podlega: 
i. Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się ̨wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą 
polegające w szczególności na:  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
- 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. 

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawca załączy do oferty 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 
występowania powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. nr 2).  

ii. podmioty,  które  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 
wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 
wykluczeniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

iii. podmioty,  które  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił informacje  
wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na decyzje  
podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie zamówienia; 

iv. podmioty,  które  z  innymi  oferentami zawarł  porozumienie  mające  na  celu 
zakłócenie  konkurencji  między  oferentami w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

v. podmioty, które w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy podmiot w wyniku zamierzonego 
działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał 
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zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych.  

d) Ofertę podmiotu wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
e) Zamawiający może wykluczyć podmiot na  każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
f) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego 

zapytania ofertowego. 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT   
 
a) Cena – Waga: 95% (95 pkt) 

 
W kryterium „Cena” punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
zgodnie ze wzorem:  
Pc = Cmin/Cbadana  x 95 
Pc – punkty w kryterium ceny 
Cmin – cena netto najniższa 
Cbadana – cena netto badanej oferty 
95 – waga kryterium (95%) 
 

b) Termin płatności faktury – Waga: 5% (5 pkt) 
 
W kryterium „Termin płatności” punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:  
5 punktów – gdy termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury,  
2.5punkta – gdy termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury, 
0 punktów - gdy termin płatności wynosi 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury. 

 
W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 

a) Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 
Do oferty należy załączyć specyfikację oferowanego urządzenia.  

b) Oferta powinna być podpisana fizycznie na dokumencie lub podpisem kwalifikowanym  przez 
należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy (osoby upoważnione do reprezentacji 
danego podmiotu wskazane w odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub reprezentujące podmiot na 
podstawie pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.  

c) Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: 
pricing_offers@pikralida.eu, osobiście lub listownie (liczy się data wpływu) na adres 
Zamawiającego. 

d) Oferty należy składać do dnia 23 marca 2022 r. do godz.: 23:59. 
e) Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do Zamawiającego. 
f) Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail, na 

niewłaściwym formularzu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

mailto:pricing_offers@pikralida.eu
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g) Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od daty wyznaczonej na 
składanie ofert). 

h) Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zapytanie ofertowe. 
i) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Usługodawca / Dostawca. 
j) Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować poprzez Bazę 

Konkurencyjności do dnia 21 marca 2022 r. do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu 
jest: p. Karolina Stępień. 

k) Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w 
wartościach brutto. 

l) Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 

m) Cena oferty winna zawierać należny VAT, jeśli dotyczy. Prawidłowe ustalenie VAT należy do 
obowiązków wykonawcy. W przypadku niewłaściwego ustalenia podatku VAT, cena oferty 
uwzględniana w ocenie to netto. 

n) W przypadku złożenia przez Oferenta oferty w walucie obcej przyjmuje się, iż podstawę 
przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs 
złotego w stosunku do tej waluty z dnia zapytania ofertowego ogłoszony przez Narodowy 
Bank Polski.  

o) Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. 
p) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 
VI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

 
Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Wyniki postępowania, 
zgodnie z zasadą konkurencyjności, zostaną upublicznione w takim sam sposób jak zapytanie 
ofertowe. 
 

VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I WARUNKI ICH ZMIAN 
 

a) Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym 
zapytaniu i ofercie.  

b) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 

i. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług, dostaw od dotychczasowego 
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i 
zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego, 

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie, 

ii. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest działaniem siły wyższej 
rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, 
niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają 
wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których 
dana strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez 
działanie z dochowaniem należytej staranności, 
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- wprowadzone zostaną obostrzenia związane z ogłoszeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.,  

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 

iii. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, 
od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

Wszelkie zamiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają 
formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

c) Informacje dotyczące kar umownych: 
i. W przypadku przekroczenia zadeklarowanego czasu realizacji zamówienia, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości 
zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia 
od umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o 
co najmniej 30 dni. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia do dnia 31 grudnia 
2022 r. 

ii. Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% 
wartości kontraktu.  

iii. Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota 
obciążeniowa Zamawiającego doręczona do Wykonawcy w formie wiadomości e-mail 
na adres podany w ofercie/umowie. 

iv. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
dostawcy.  

v. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości 
przewyższających kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.  

vi. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 
obciążeniowej przez Zamawiającego.  

vii. Kary umowne podlegają sumowaniu.  
 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 
podania przyczyn. Z tytułu unieważnienia postępowania, oferentom nie przysługują roszczenia 
przeciwko Zamawiającemu. 

b) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji 
oferty, w całości lub części oraz nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów 
akceptacji czy odrzucenia oferty. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 
informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

d) W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, 
Pikralida sp. z o.o. może zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.  
O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje w takim sam sposób jak upublicznione zostało 
zapytanie ofertowe. 

e) Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Pikralida sp. z o.o. do zawarcia umowy. 
f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione 

przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
g) Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od 

rozstrzygnięć. 
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h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia rażąco niskiej oferty.1 
 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

a) Wzór formularza ofertowego;  
b) Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 
c) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO; 
 
 

 
 

1 Przez ofertę rażąco niską rozumie się ofertę z ceną całkowitą (uwzględniającą obowiązujący VAT) niższą niż 
70% ceny wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu ofert. 


