
 

Ruda Śląska, 19.01.2022 

EKOINWENTYKA SP.  Z O.O.       
Ul. Szyb Walenty 26 
41-700 Ruda Śląska 
Tel. +48 602 341 067 
Dane zamawiającego  

ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 19.01.2022 r. 

w związku z realizacją projektu pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje 

w infrastrukturę firmy umożliwiające rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii do 

biooczyszczania powietrza z Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów w Kompaktowych 

Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu a także dywersyfikację usług.” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

przez Ekoinwentyka sp. z o.o. 

zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy 

przenośnego analizatora ogólnego węgla organicznego, działającego w oparciu o detektor 

płomieniowo-jonizacyjny (FID), do pomiarów LZO i odorów. 

I. WPROWADZENIE 

1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego 
traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości. 

2. Trybem wyboru Wykonawcy jest konkurs ofert w trybie zapytania ofertowego, zgodny 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, 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe podlega publikacji na stronie: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 

 
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ekoinwentyka sp. z o.o. 

Ul. Szyb Walenty 26 

41-700 Ruda Śląska 

Tel. +48 602 341 067 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przenośny analizator ogólnego węgla organicznego, 
działający w oparciu o detektor płomieniowo-jonizacyjny FID: 
- analizator musi być zgodny z wymogami norm PN-EN (PN-EN12619:2013), 
zabudowany w wodoszczelnej obudowie, umożliwiającej przenoszenie wyposażenia i 
butli (najlepiej także wyposażone w kółka jezdne w celu ułatwienia transportu) 
- butla paliwa (wodór 1 dm3) musi być wewnątrz obudowy 
- możliwość zasilania analizatora z butli zewnętrznej w przypadku pomiarów długo 
okresowych 



 

- zakres pomiarowy analizatora do ~ 2 400 mg/m3 
- powinien posiadać przewód grzany min. 2 mb z grzaną głowicą filtracyjną zawierającą 
filtr teflonowy z możliwością jego wymiany także w warunkach polowych 
- powinien posiadać sondę z głowicą np. M64x4 
- powinien posiadać butlę o min. objętości 2 dm3 z reduktorem, zawierająca gaz 
wzorcowy do kontroli analizatora zgodnie z normą PN-EN (PN-EN12619:2013) oraz 
świadectwem wzorcowania  
- powinien posiadać butlę o min. objętości 2 dm3 z reduktorem, zawierająca syntetyczne 
powietrze (nie zawierające CxHy) do kontroli linii zerowej zgodnie z normą PN-EN (PN-
EN12619:2013) 
- powinien posiadać oprogramowanie do przetwarzania wyników pomiaru 
- powinien posiadać nasadkę ograniczającą wypływ gazów przy sprawdzaniu analizatora 
- powinien posiadać obudowę wodoszczelną do przenoszenia wyposażenia i butli 
wyposażone w kółka jezdne 
- powinien posiadać zestaw dokumentów: instrukcja obsługi, deklaracja zgodności, 
świadectwo wzorcowania z wyznaczeniem liniowości zgodne z PN-EN (PN-
EN12619:2013) oraz ISO (ISO17025) z akredytowanego laboratorium, świadectwo 
sprawdzenia efektu tlenowego,  świadectwo wzorcowania gazu wzorcowego  zgodne z 
PN-EN (PN-EN12619:2013) oraz ISO (ISO17025) z akredytowanego laboratorium, 
oświadczenie producenta o spełnianiu pozostałych wymogów normy PN-EN (PN-
EN12619:2013) 
- gwarancja na zakupiony sprzęt min. 24 miesiące 
- czas naprawy gwarancyjnej max. 7 dni 
- dostawa miernika w terminie: 30 dni od podpisania umowy na dostawę. 
 
Warunkiem realizacji zamówienia jest podpisanie umowy z Instytucją 
Organizującą Konkurs - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucja 
Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020.  

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:  

1. Dysponuje wykwalifikowanym zespołem ekspertów, który posiada odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie w zakresie obsługi,  sprzedaży i serwisu aparatury służącej do 
pomiarów LZO i odorów, opartej na detektorach FID. 

2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta. 

3. W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanego w 
pkt 1 – 2 powyżej, oferta zostanie odrzucona i nie będzie oceniana z  uwzględnieniem 
kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, 
który: 
- Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania;  
- Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 
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; 
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego 
warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład 
KRS).  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia oferty. 
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
9. Rozliczenia między Zamawiającymi, a wybranym Oferentem będą prowadzone 

w złotych polskich (PLN). 
 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z OFERENTEM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania 
sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
na adres mailowy Zamawiającego: 

e-mail: biuro@ekoinwentyka.pl 

Zastrzega się, że w przypadku jakichkolwiek informacji odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia będą one przekazywane wszystkim oferentom oraz udostępnianie 
publicznie poprzez zamieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
rozesłanie do wszystkich podmiotów do których skierowano zapytanie ofertowe.  
 

VI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z OFERENTAMI: 

Do porozumiewania się z Oferentami w sprawach związanych z postępowaniem   
upoważniony jest Prezes firmy Ekoinwentyka Sp. z o.o. Pan Damian Kasperczyk 

Tel.: +48 602 341 067 

e-mail: biuro@ekoinwentyka.pl 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie pisemnej 
– osobiście lub poprzez wysyłkę na adres:  

Ekoinwentyka Sp. z o.o. 

ul. Oświęcimska 165 

41-707 Ruda Śląska 
lub  
drogą e-mailową na adres biuro@ekoinwentyka.pl (w takim przypadku 
Przedsiębiorstwo nadawcy, jego adres oraz osoba wystawiająca ofertę musi być 



 

zidentyfikowana, jeśli oferta składana jest w formie skanu przesłanego pocztą 
elektroniczną, to musi zawierać podpis i pieczątkę osoby podpisującej ofertę). 
 

Termin składania ofert kończy się 27.01.2022 r. o godzinie 09:00. 
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.01.2022 o godzinie 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego pod adresem:  

Ekoinwentyka Sp. z o.o. 

ul. Oświęcimska 165 

41-707 Ruda Śląska 

 
2. W przypadku ofert, które będą wysyłane liczy się data i godzina wpływu oferty do biura 

Zamawiającego na adres:  
Ekoinwentyka Sp. z o.o. 
ul. Oświęcimska 165 
41-707 Ruda Śląska 

W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną liczy się data i godzina dostarczenia 
na adres: biuro@ekoinwentyka.pl. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim  
2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 
3. Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę 
umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do 
oferty.  
5. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą ofertę.  
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do 
niniejszego Zapytania Ofertowego – „Formularz oferty” wraz z załącznikiem nr 2. Wszystkie 
rubryki formularza powinny zostać wypełnione. Brak wypełnienia którejkolwiek z rubryk 
może skutkować odrzuceniem oferty. 
8. Do oferty należy dołączyć: 
-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
mogą składać dokumenty równoważne. 
-  pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania 
Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 
-  szczegółowy opis oferowanych usług w odniesieniu do zakresu wymagań określonych w 
pkt III Opis przedmiotu zamówienia; 
- dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do 
wykonania zamówienia. 
9. Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane oraz połączone w sposób 
uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.  

 

W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych 
Zamawiający wezwie oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając w tym celu 3 



 

dniowy termin. Uzupełnioną/poprawioną ofertę należy złożyć w trybie wskazanym w pkt. IX. 
Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie. 
Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.  

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria 
(maksymalna łączna ocena: 100 pkt.): 

zgodność oferty ze specyfikacją – warunek konieczny 

Kryterium Waga 

Cena netto w PLN 100% 

 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Informacja o wyniku postepowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył 
ofertę. 

2. Oferenta, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy. 
Zamawiający zawrze warunkową umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia 
o wyborze oferty. 

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

4. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przekaże 
wybranemu wykonawcy projekt umowy, określającej warunki wykonania zamówienia. 
Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach 
określonych w tym projekcie. 

5. Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, 
odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej 
chwili. 

 

 

………………………………………………………………… 

podpis 


