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Nr postępowania: 2.STH.2021 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 21 kwietnia 2021 roku 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Ulica Jurija Gagarina 7/134B 
87-100 Toruń 
NIP 9562299641 
 

II. WPROWADZENIE 
Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu zaprasza do 
złożenia oferty na realizację usługi dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu laboratoryjnego 
w postaci systemu aparatury procesowej składającej się z kompatybilnych ze sobą 
5 elementów/zestawów urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w 
związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-
metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości 
akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”). 
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku. 
 
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z 
zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania 
najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów. 
 
Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego 
współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
 
Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego: 

 Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 strona Zamawiającego: 
www.synthex.com.pl 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia: 
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego w postaci systemu aparatury 
procesowej składającej się z kompatybilnych ze sobą 5 elementów/zestawów urządzeń do 
przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.synthex.com.pl/
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autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego 
jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, 
Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów 
badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich. 
 
2. Kody CPV: 

 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

 51500000-7 - Usługi instalowania maszyn i urządzeń 
 

3. Specyfikacja zamówienia: 
Celem głównym Projektu jest przeprowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych (B+R) przez firmę 
SYNTHEX TECHNOLOGIES Sp. z o.o. w celu komercjalizacji wyników badań w postaci autorskiego, 
innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość 
do europejskich standardów EFSA. W wyniku przeprowadzonych badań powstanie niedostępna na 
rynku (innowacja procesowa na skalę światową) autorska innowacyjna technologia syntezy 1-
metylocyklopropenu tj. metody otrzymywania hormonu roślinnego – 1 MCP, jest to technologia 
syntezy wykorzystująca mikroreaktory i reaktory przepływowe (flow synthesis) oraz znacząco 
ulepszony produkt (innowacja produktowa w skali światowej) w postaci 1-metylocyklopropenu (1-
MCP) charakteryzującego się wysoką czystością (powyżej 99%) oraz dostosowaną jakością do 
europejskich standardów EFSA (European Food Safety Authority). Nowy produkt 1-MCP w postaci 
związku chemicznego będzie charakteryzował się parametrami fizyko-chemicznymi przewyższającymi 
inne produkty dostępne na rynku. 
 
W związku z realizacją Projektu, Zamawiający zamierza zakupić sprzęt laboratoryjny do 
przeprowadzenia założonych prac badawczo-rozwojowych. W ramach niniejszego zapytania 
Zamawiający zamierza nabyć pięć elementów/zestawów, które będą wykorzystane w pracach 
badawczo-rozwojowych Projektu, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 2, tj.: 
 
Zestaw nr 1: 
Reaktor do wytwarzania 1-MCP wraz z oprzyrządowaniem – niezbędny do przeprowadzenia procesu 
syntezy gazowego 1-MCP. 
 
Zestaw nr 2: 
Urządzenia peryferyjne do reaktora i systemu chłodzenia – niezbędne do oczyszczania gazowego 1-
MCP. 
 
Zestaw nr 3: 
Pojemniki typu DEWAR o różnych pojemnościach do przechowywania skroplonego 1-MCP. 
 
Zestaw nr 4: 
Reaktor do enkapsulacji z urządzeniami peryferyjnymi – niezbędny do enkapsulacji 1-MCP w alfa-
cyklodekstrynie. 
 
Zestaw nr 5: 
Nucza filtracyjna, z płaszczem grzewczym i mieszadłem ręcznym wykonanym ze stali nierdzewnej – 
urządzenie niezbędne do sączenia produktu. 
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Wymagany jest co najmniej 12-miesięczny okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu laboratoryjnego 
z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługiwały będą również niezależne od gwarancji roszczenia z 
tytułu rękojmi realizowane na podstawie odpowiednio stosowanych przepisów Kodeksu cywilnego 
dotyczących rękojmi przy sprzedaży, bez żadnych ograniczeń, ani wyłączeń. 
 
Zamawiający wymaga również zapewnienia serwisu pogwarancyjnego dla dostarczonego sprzętu 
laboratoryjnego przez okres co najmniej 24 miesięcy od zakończenia okresu gwarancji. 
 
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY URZĄDZENIA WYMIENONE W POWYŻSZYCH ZESTAWACH BYŁY ZE 
SOBĄ KOMPATYBILNE, W SPOSÓB POZWALAJĄCY NA ICH WZAJEMNE POŁĄCZENIE W SYSTEM 
APARATURY PROCESOWEJ. 
 
Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć wszystkie pięć wymienionych zestawów, co oznacza, że nie jest dopuszczalne składanie 
ofert częściowych.  
 
Przedmiot zamówienia jest zgodny z: 
1. Obowiązującymi wytycznymi w zakresie wdrażania i realizacji projektów przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu 
wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich 
standardów EFSA”. 

3. Umową o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu 
wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich 
standardów EFSA”, zawartą w dniu 29 grudnia 2020 roku. 

 
IV. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien dostarczyć sprzęt laboratoryjny objęty 
niniejszym zamówieniem do biura Projektu, tj. ul. Jurija Gagarina 7/134B w Toruniu (kod 
pocztowy: 87-100) w terminie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) miesięcy licząc od dnia 
podpisania umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności 
z dostawą i montażem urządzeń w siedzibie Zamawiającego. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH 

WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w obszarze dostawy, montażu/instalacji 

i uruchomienia urządzeń laboratoryjnych, oświadczając, że: 
a) Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) Oferent posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie dostawy, 

montażu/instalacji i uruchomienia wraz z serwisowaniem urządzeń laboratoryjnych, 
c) Oferent dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz możliwościami technicznymi 

(posiadają niezbędną infrastrukturę techniczną), które pozwalają na realizację 
przedmiotu zamówienia, zgodne ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 2, 

d) Oferent nie jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która nie pozwala na realizację 
przedmiotu zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji, nie 
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zawiesili działalności gospodarczej, ani nie jest wobec nich prowadzone postępowanie 
układowe, restrukturyzacyjne lub naprawcze. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

a) Oferent dołączy do oferty poświadczenia (np.: referencje) potwierdzające wykonanie 
dostaw i montażu/instalacji urządzeń laboratoryjnych i wartości każdej z dostaw 
wynoszącej co najmniej 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) złotych netto (PLN), w 
ilości minimum 3 (trzech) zamówień w okresie ostatnich 3 (trzech) lat. Jeżeli Oferent 
prowadzi działalność w okresie krótszym niż 3 (trzy) lata, wymagane jest 
przedstawienie poświadczenia wykonania minimum 3 (trzech) dostaw o wymienionej 
wyżej wartości w tym okresie. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie oferenci, którzy złożyli wymagane w zapytaniu 
ofertowym stosowne dokumenty. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezagrażającej realizacji zamówienia; 
5. Nie podlegają wykluczeniu wynikającemu z powiązań osobowych i kapitałowych 

z Zamawiającym określonych w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, tj.: nie są podmiotami 
powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub/i kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub/i 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 

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

pełnomocnika; 
d) 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; 

e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, innym niż wskazane w lit. a-
d, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 
Wykonawcy. 

 
Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy 
w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń 
załączonych przez Wykonawcę do oferty.  
 
Zamawiający wymaga, aby w skład złożonej oferty wchodziły następujące dokumenty i oświadczenia: 
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1; 
2. Zaparafowana specyfikacja zamówienia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 

nr 2; 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3; 
4. Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4; 
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
6. Poświadczenia (np.: referencje) potwierdzające wykonanie dostaw i montażu/instalacji 

urządzeń laboratoryjnych i wartości każdej z dostaw wynoszącej co najmniej 400.000,00 
(słownie: czterysta tysięcy) złotych netto (PLN), w ilości minimum 3 (trzech) zamówień w 
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okresie ostatnich 3 (trzech) lat. 
 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty były składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu, jeśli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 
 
Brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich 
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem, będzie 
skutkować odrzuceniem oferty. 
 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i 
udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Maciej Kubisty, tel. + 48 693-839-242, 
email: maciej.kubisty@synthex.com.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania 
ofertowego. Pytania należy kierować na adres e-mail: maciej.kubisty@synthex.com.pl 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców związane z prowadzonym 
postępowaniem ofertowym i umieści je w bazie konkurencyjności oraz na swojej stronie 
internetowej bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie doręczone 
Zamawiającemu nie później niż na 72 godziny przed upływem wyznaczonego terminu na 
składanie ofert. 

 
VII. INFORMACJA NA TEMAT EWENTUALNYCH ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza udzielanie zamówień dodatkowych.  
 
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę składa się w formie pisemnej zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego 

formularzem.  
2. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, pismem maszynowym albo inną 

trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, wymagane jest dołączenie do oferty 
stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność 
z oryginałem. 

3. Nieodłączny element oferty stanowią dokumenty i oświadczenia podane w rozdziale 
V niniejszego Zapytania. 

4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i parafowane. 
5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być trwale spięte. 
6. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN). 
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć, poświadczone przez niego, tłumaczenia tekstów na język polski. 
9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. 
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania Ofertowego do 

upływu terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający uwzględni informację 
o zmianie w opublikowanym zapytaniu ofertowym. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: 
datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. 

mailto:maciej.kubisty@synthex.com.pl
mailto:maciej.kubisty@synthex.com.pl
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Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonywania 
wyboru którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania, bez podawania przyczyn. 

14. Zamawiający odrzuci oferty złożone po terminie lub niespełniające warunków określonych 
niniejszym Zapytaniem. Wykonawcom z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji w toku 
oceny i badania ofert oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym 
terminie. 

16. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu 
terminu na złożenie ofert. 

17. Zamawiający zastrzega, że informacje zawarte w ofercie Wykonawcy, które podlegają ocenie 
w ramach kryteriów oceny ofert nie mogą zostać zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, 
w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Jego oferta 
zostanie odrzucona. 

 
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres biura Projektu: Synthex 
Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 
Toruń. 

2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, 
adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 2.STH.2021. Nie 
otwierać przed 29 kwietnia 2021 roku (godz. 10.30)”. 

3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2021 roku do 
godz. 10:00. 

4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 
O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 
 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. 

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100. 

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami: 
 

a) Cena brutto - waga 80% (maksymalnie 80 punktów) – wynagrodzenie ryczałtowe 
Oferenta obejmujące realizację całego przedmiotu zamówienia, w tym cenę sprzętu 
objętego przedmiotem zamówienia jego dostawę, montaż/instalację i uruchomienie. 
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:  
Ilość punktów = (cena brutto najtańszej oferty/ cena brutto oferty badanej) x 80 
 

b) Maksymalny czas reakcji serwisowej rozumianej jako usunięcie awarii sprzętu w 
okresie gwarancji, na miejscu u Zamawiającego (tam, gdzie wykorzystywane będzie 
urządzenie), liczony od chwili zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez osoby wskazane 
w umowie - waga 20 % (maksymalnie 20 punktów),  

 za wskazanie czasu reakcji serwisowej w ciągu 1 dnia roboczego, Oferent otrzyma 
20 pkt, 

 za wskazanie czasu reakcji serwisowej w ciągu 2 dni roboczych, Oferent otrzyma 
10 pkt. 

 za wskazanie czasu reakcji serwisowej w ciągu 3 dni roboczych, Oferent otrzyma 
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0 pkt. 
 

Czas reakcji serwisowej wskazany w ofercie przez Oferenta nie może być dłuższy niż 3 dni 
robocze. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie czasu reakcji serwisowej 
lub zaproponuje czas dłuższy niż 3 dni robocze – zostanie odrzucona i nie będzie 
podlegała ocenie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia ofert, w tym również poprzez 
weryfikację informacji u osób trzecich lub wezwanie Wykonawcy do wyjaśnień. Ocenie przez 
Zamawiającego podlegać będą jedynie oferty sporządzone i złożone zgodnie z wymaganiami 
niniejszego Zapytaniem Ofertowego. 

4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub 
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z 
Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za 
najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość 
środków przeznaczanych w budżecie Projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem. 

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, spośród ofert Wykonawców, którzy nie zostaną 
wykluczeni z postępowania, a ich oferty nie będą podlegać odrzuceniu. 

 
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1.  Informacja o wyniku postępowania, zawierająca co najmniej nazwę wybranego Wykonawcy jego 

siedzibę oraz cenę zamówienia, upubliczniona zostanie w Bazie Konkurencyjności Funduszy 
Europejskich oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

2.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

3.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do 
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4.  W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, 
Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 
XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający wskazuje, że dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalne 
w przypadkach i na warunkach określonych w odpowiednich wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków, obowiązujących Zamawiającego w związku z realizacją Projektu, tj. 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/i/kategoria-Przetargi/1?q=zam%25C3%25B3wienia
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2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku lub konieczność takiej zmiany wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

2. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT z dniem wejścia 
w życie takiej zmiany, dopuszcza zmianę umowy w zakresie określenia stawek brutto, służących 
rozliczeniom Zamawiającego z Wykonawcą. 

3. Dopuszczalne jest - za obopólną zgodą - dokonywanie zmian w warunkach umowy, z inicjatywy 
każdej ze Stron, jeżeli zmiany te podyktowane są zaistnieniem siły wyższej, tj. niezależnej od 
Strony umowy i niemożliwej do przewidzenia 

4. Do każdej propozycji zmiany umowy, inicjujący zmianę przedstawi: 
a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod 
rygorem nieważności. 

 
XIII. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

wymaganymi dla przedmiotu zamówienia.  
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, przy uwzględnieniu 

zawodowego charakteru świadczeń Wykonawcy.  
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.   
 
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – DOTYCZY WYKONAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI 

FIZYCZNYMI 
Wykonując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1) (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synthex Technologies Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością przy ulicy Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń. Skontaktować się można z 
nami pod numerem telefonu +48 693 839 242 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres 
e-mail: maciej.kubisty@synthex.com.pl. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt lit. b), c) i f) RODO – 
przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu udzielenia 
zamówienia, w tym oceny ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2.STH.2021 z dnia 21 
kwietnia 2021 roku oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych 
Osobowych. 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 Ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do wykonania 

zadań Administratora związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego nr 
2.STH.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku i rozliczenie otrzymanego 
dofinansowania/wsparcia publicznego w ramach realizowanego Projektu przez 
Administratora oraz jeżeli Pani/Pana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w 
przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową 
– na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO 

mailto:maciej.kubisty@synthex.com.pl
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 Realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO 

 Przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie art.6 
ust. 1 lit. c RODO 

3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do prawidłowej oceny Oferty złożonej 
przez Oferenta do zamówienia nr 2.STH.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku i stanowi warunek 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 2.STH.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku 
oraz zawarcie umowy. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka była udzielona z 
zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność takiego przetwarzania przed 
jej odwołaniem. 

5. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Uzyskane dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania 2.STH.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, przez czas obowiązywania zawartej 
umowy, a także po jej zakończeniu i zabezpieczeniu prawidłowej realizacji i kontroli Projektu. Ich 
usunięcie nastąpi po upływie okresu trwałości Projektu, przy czym nie wcześniej niż po upływie 
terminów przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z realizacji Projektu.  

7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom za Pani/Pana zgodą. Ponadto dane 
osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w celu związanym z kontrolą 
przeprowadzenia procesu wyłonienia wykonawcy w ramach postępowania nr 2.STH.2021 z dnia 
21 kwietnia 2021 roku jak również innym podmiotom w celu realizacji obowiązków 
Administratora Danych Osobowych. Są to w szczególności podwykonawcy, kontrahenci, 
podmioty świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, usługi księgowe, hostingowe, 
informatyczne, kurierskie oraz organy kontrolujące prawidłowy przebieg realizacji postępowania 
nr 2.STH.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku. Dane osobowe mogą być również przekazane 
podmiotom upoważnionym ustawowo (np. Sąd, Urząd Skarbowy, ZUS). 

8. Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do 
przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą 
służyły do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji. 
 
 
 

Załączniki: 
 
1. Formularz ofertowy 
2. Specyfikacja zamówienia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
4. Wzór umowy 

 
 
 

Toruń, 21 kwietnia 2021 roku                 (-) Andrzej Jan Wolan – Prezes Zarządu       
   


