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Poznań, dnia 27.07.2020 r.   

 

   

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Pozlab sp. z o. o., realizuje projekt pt.: „Uniwersalna platforma modułowa do przeprowadzania badań uwalniania 
symulujących warunki fizjologiczne dla doustnych postaci leku”” w ramach 8-ego konkursu Eurostars-2. 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu zgodnie z 
poniższą specyfikacją: 

 

1. Zamawiający:   

POZLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-775), ul. Parkowa 2 

NIP: 7792384645, REGON: 301610062, KRS: 0000370281 

 

2. Tryb udzielania zamówienia publicznego: 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego. Oferentowi nie przysługą środki ochrony prawnej określone 
przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

3. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa następujących substancji o wskazanej czystości i ilości :  

 

Substancja Czystość ilość 

Demetoksykurkumina 
≥95.0% (HPLC) 

20 mg 
(2x10mg
) 

bisdemetoksykurkumina  ≥98% (HPLC) 25 mg 

hesperydyna  

 
≥80% 

100g 

Hesperydyna  
Secondary analytical standard 

500mg 

Hesperetin 

 
≥95%  

 

50g 

sildenafil citrate salt 

 

 ≥98% (HPLC) 25mg 

diosmina  

 

pharmaceutical primary standard 300 mg 

guar gum  

 

X 500G 
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Narygenina 
≥95% 

25g 

genisteina  

 

Secondary analytical standard, 

≥98% (HPLC) 

100MG 

daidzeina  

 

Secondary analytical standard, ≥98% 100 mg 

Galusan epigallokatechiny  
Min. 90.0%, (np. ≥98%) 

 50mg 

Rosmarinic acid 96% 5g 

Petunidin 5mg ≥90.0%  (HPLC) 5mg 

malvidin-3-glucoside ≥95.0% (HPLC) 10mg 

malvidin-3-galactoside  

 

≥90.0% (HPLC) 10mg 

Lecanoric acid Analytical grade 10mg 

1-Deoxynojirimycin 
analytical standard, ≥95.0% (HPLC) 

10mg 

Quercetin 
≥95% (HPLC) 

100g 

Kaempferol 
≥97.0% (HPLC) 

100mg 

Procyanidin A2 ≥90.0% (HPLC) 10mg 

Procyanidin B1 
≥90.0% (HPLC) 

5mg) 

kwas fumaroprotocetrarowy 
Primary grade 

10mg 

Kurkumina 
≥ 75.0 % 

50g 

Atranoryna 
Primary grade 

10mg 

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i złożą 
oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, 
jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o 
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udzielenie zamówienia, 

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia 
z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, 

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności. 

 

5. Sposób złożenia oferty: 

1) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z opisanymi w niniejszym zapytaniu 
wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. 

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

4) Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej. 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

7) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania, 
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 

8) Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku 
komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści. 

9) Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich. 

10) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Oferenta. Wszelkie 
zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Oferenta, natomiast cyfry należy 
przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

11) Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona 
informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 

12) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Oferenta wskazane w ofercie. 

 

6. Kompletna Oferta zawiera: 

1) Ofertę (zgodnie z załącznikiem nr 1), która powinna zawierać: 

 dane oferenta, 

 cenę netto oraz cenę brutto realizacji zadania, 

 termin realizacji zadania, 

 termin ważności oferty, 

 termin sporządzenia oferty, 

 podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oraz pieczątkę firmową. 

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2). 

3) Parafowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 3 do oferty). 

 

7. Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 03.08.2020 r., do godz. 15.00 

Rozpatrywane będą oferty: 

 dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Pozlab Sp. z o.o., ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy 
Las. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania z dopiskiem: Postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 27.07.2020r., lub 

 przysłane pocztą elektroniczną na adres agnieszka.kunicka@pozlab.pl   

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie 
od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.08.2020r. o godz. 16:00 w Złotnikach przy ul. Kobaltowej 6.  
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8. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą to dzień 30.09.2020 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający 
może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie tego terminu nie więcej niż o 60 dni kalendarzowych. Odmowa przychylenia się do 
prośby zamawiającego ze strony wykonawcy powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.  

 

9. Kryteria wyboru oferty  

Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym w szczególności warunki techniczne opisane w niniejszym 
zapytaniu ofertowym określające minimalny zakres techniczny jaki powinny spełniać przewidziane do zakupu sprzęt laboratoryjny. 
Oferta nie spełniająca minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu. 

Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty gdzie stosować będzie kryterium ceny. 

Cena oferty – 100% 

 

10. Określenie sposobu oceny ofert 

Kryteria formalne. Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych kryteriów będzie oparty 
o: 

 Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania 

 Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 zapytania oraz w Załącznikach do 
Zapytania ofertowego 

 Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 zapytania.  

Kryteria punktowe. Przyjęto następujące kryteria punktowe: 

Cena: 100%. 

Opis sposobu obliczenia ceny przez oferenta. 

 Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. 

 Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji 
z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia 
oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie. 

 Oferent złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu Ofertowym. 

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny 
badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i 
spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym. 

Punkty będą liczone według wzoru: 

X =  
Cn  

x 100 (waga kryterium) 
Cb 

 

gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku) 

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert 

Cb – cena brutto oferty ocenianej 

 

Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Sposób wyliczenia 
punktacji. 

Wyniki postępowania będą wysłane do wszystkich Oferentów i upublicznione za pośrednictwem strony internetowej. 

 

 

 

 

11. Termin realizacji umowy 

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, a Oferent zobowiąże się na 
sprzedaż i dostawę przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2020 roku. 
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12. Pozostałe postanowienia 

Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych 
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o 
udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia 
postępowania, na każdym etapie postępowania.  

Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Zamawiający wybiera 
najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu 
ofertowym. 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Kunicką-Trybus e-mail: agnieszka.kunicka@pozlab.pl  

Pytania proszę kierować pocztą elektroniczną na wyżej wskazanych adres. 

 

Z poważaniem 

 

Agnieszka Kunicka-Trybus 

Prokurent Samoistny, Pozlab Sp. z o.o. 
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……………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 
(pieczątka) 

 

 
 
 

Załącznik Nr 1 
 
 

 
 POZLAB Sp. z o.o. 
 60-775 Poznań, ul. Parkowa 2 
  

FORMULARZ OFERTOWY  
 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę substancji 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia 27.07.2020 roku, na 
następujących warunkach cenowych: 
 

Cena brutto: ………………........................................ zł 
                                         (słownie złotych: .........................................................................................................................) 

 
  

Dane Wykonawcy: 

Nazwa    

Adres  
 

NIP  

REGON  

Nr KRS (Krajowy Rejestr 
Sądowy) lub Nr CEiDG 
(Centralna Ewidencja i 
Informacja o Działalności 
Gospodarczej) 

 

Dane Osoby Kontaktowej: 

Imię i Nazwisko  

Stanowisko  

Adres e-mail  

Telefon   

Fax  

Parametry oferty: 

Data przygotowania oferty:  

Okres ważności oferty do dnia: 30.09.2020 roku 

Określenie przedmiotu oferty (zakres i opis): 
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Parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia 

Oferujemy wykonanie 
przedmiotu zamówienia 

o następujących 
parametrach, zgodnie z  

opisem przedmiotu 
zamówienia: 

Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Czystość Ilość 
TAK/NIE (Uwaga! 

Należy wypełnić każde 
pole) 

substancja 
demetoksykurkumina ≥95.0% (HPLC) 20 mg 

(2x10mg)  

substancja bisdemetoksykurkumina ≥98% (HPLC) 25 mg 
 

 
substancja 

Hesperydyna ≥80% 100g 
 

substancja Hesperydyna Secondary analytical 
standard 

500mg 
 

substancja Hesperetin 

 

≥95%  50g  

substancja sildenafil citrate salt 

 

≥98% (HPLC) 25mg  

substancja diosmina 

 

pharmaceutical primary 
standard 

300 mg  

substancja guar gum 

 

X 500G  

substancja Narygenina ≥95% 25g  

substancja genisteina 

 

Secondary analytical 
standard, ≥98% (HPLC) 

100MG  

substancja daidzeina 

 

Secondary analytical 
standard, ≥98% 

100 mg  

Substancja Galusan epigallokatechiny 

 

Min. 90.0%, (np.. ≥98%)  50mg  

Substancja Rosmarinic acid 96% 5g  
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Substancja Petunidin 5mg ≥90.0%  (HPLC) 5mg  

Substancja malvidin-3-glucoside ≥95.0% (HPLC) 10mg  

Substancja malvidin-3-galactoside 

 

≥90.0% (HPLC) 10mg  

substancja Lecanoric acid Analytical grade 10mg  

substancja 1-Deoxynojirimycin 
analytical standard, 

≥95.0% (HPLC) 

10mg  

substancja Quercetin ≥95% (HPLC) 100g  

substancja Kaempferol ≥97.0% (HPLC) 100mg  

substancja Procyanidin A2 ≥90.0% (HPLC) 10mg  

substancja Procyanidin B1 ≥90.0% (HPLC) 5mg)  

substancja kwas fumaroprotocetrarowy Primary grade 10mg  

substancja kurkumina ≥ 75.0 % 50g  

substancja atranoryna Primary grade 10mg  

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty:  

Cena netto (PLN): 
Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę netto 
SUMA:  

 

Kwota podatku od towarów i usług VAT:  
SUMA podatku VAT:  

  

Cena brutto (PLN): 
Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę 
brutto SUMA: 

 

Termin realizacji: nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 31.08.2020 
roku.   

 
Oświadczenia Oferenta: 
1. Oświadczamy, że składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach. 
2. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz 

Załącznikach. 
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3. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 
oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.  

4. Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.  
5. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia najdalej w terminie do dnia 

31.08.2020 roku. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne 

informacje do przygotowania oferty.  
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy – stanowiące Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

9. Oświadczamy, że osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia nie zostały prawomocnie 
skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

10. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w dołączonej umowie.  
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
 

Imię i Nazwisko  
 

 

Adres:  
Telefon  
Adres e-mail:  
 

 

 
Dane dotyczące oferty: 
1. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione*. 
(*niepotrzebne skreślić) 

2. Oferta zawiera ……….. stron. 
3. Do oferty załączamy następujące dokumenty*: 

1) Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania 
Ofertowego. 

2) Zaparafowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 3 
3) Inne (jakie?) ………………………………………………. 

 
*Niepotrzebne skreślić, dostosować nazewnictwo 

Imię i Nazwisko osoby  
upoważnionej do złożenia oferty 

 

Stanowisko służbowe  

 
 
 

………………………………… 
Data 

 …………………………………………………… 
podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
  



    
 

10 
 

 

 

……………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 
 

 
 
 

Załącznik Nr 2  
 
 

   

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę substancji określonych w 
Zapytaniu ofertowym z dnia 27.07.2020 roku, oświadczam(y), że nie jestem(śmy) powiązany(i) kapitałowo ani osobowo z 
Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 
czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy 
lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności. 

 

 

 

………………………………… 

Data 

 …………………………………………………… 

podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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UMOWA 

zawarta w dniu …………2020 r. pomiędzy: 

 

……………………………………………………………….  

reprezentowaną przez………………………………. 

zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ” 

a   

Pozlab sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-775 Poznań) przy ul. Parkowej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000370281 NIP 7792384645, REGON: 301610062,  

reprezentowaną przez Agnieszkę Kunicką-Trybus, Prokurenta 

zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

 

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego bez 
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego, została 
zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1. Sprzedaż i dostawa substancji. 

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy – stanowiącym ofertę 
Wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2020r. 

 

§ 2. 

W ramach niniejszej umowy:  

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

2. Miejsce dostawy: Budynek Laboratorium Pozlab sp. z o. w Złotnikach przy ul. Kobaltowej 6. 

3. Strony umowy ustalają ostateczny termin wykonania umowy na dzień …………………………….. roku.  

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 umowy, na podstawie protokołu odbioru, z 
zachowaniem procedur określonych w niniejszej umowie. 

5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w toku odbioru, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu 
sprzętu laboratoryjnego wolnego od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 

7. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcą i podpisywania protokołów odbioru ze strony Wykonawcy są: 
…………………………..…………………………………. 

Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym i podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego są: Agnieszka 
Kunicka-Trybus, agnieszka.kunicka@pozlab.pl tel. kontaktowy: 509 445 945. 

 

§ 3.  

1. Cena należna Wykonawcy za należyte i terminowe zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy 
została ustalona w wyniku przedstawionej przez Wykonawcę oferty w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie zapytania ofertowego na kwotę …………………… netto (słownie: …………………. złotych 00/100). Cena 
zostanie podwyższona o należny podatek od towarów i usług VAT.  

2. Oferta jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 1 

3. Zapłata ceny przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy prowadzony w banku ………………….., o 
numerze: ………………………, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, zawierającą określenie cech 
indywidualnych przedmiotu umowy oraz spełniającą niezbędne wymogi formalne obowiązujące w dniu jej wystawienia, na 
podstawie podpisanej przez strony niniejszej umowy.  

4. Termin zapłaty faktury do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
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§ 4 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przedmiotu zamówienia niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia 
mechaniczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania oraz w wypadku nieprzestrzegania reguł eksploatacji. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie spełniał wymagania określone w obowiązujących dla przedmiotu umowy w 
odpowiednich przepisach prawa polskiego i unijnego.  

 

§ 6 

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 
wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.  

2. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie przekazany lub przedstawiony do wydania Zamawiającemu lub też gdy nie 
będzie posiadał właściwości umówionych w niniejszej umowie oraz załączniku nr 1 do umowy Zamawiający ma prawo od umowy 
odstąpić bez obowiązku zapłaty odstępnego. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy najpóźniej 
do dnia 31.12.2020 roku.  

3. Zastrzeżenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do żądania naprawienia 
szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w zakresie, w jakim szkoda ta przekracza wysokość kary umownej.  

 

§ 7 

1. Żadna ze stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec drugiej strony za opóźnienia lub nie wykonanie Przedmiotu 
Umowy z powodu siły wyższej.  

2. Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie o powyższym zawiadomić druga stronę Umowy. Jeżeli 
przeszkody w realizacji Umowy trwają dłużej niż 14 dni, strony podejmą decyzję, co do celowości dalszej realizacji Umowy. 

 

§ 8 

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się nie ujawniać informacji związanych z działalnością drugiej Strony w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Klauzula poufności dotyczy także pracowników i osób 
współpracujących z każdą ze Stron niniejszej umowy, uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie przenoszącym wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
4. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. oferta przedstawiona przez Wykonawcę w ramach postępowania o zamówienie publiczne, 

2. wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

3. zapytanie ofertowe, 

4. wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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Załącznik Nr 4 

 

Protokół odbioru przedmiotu umowy zawartej w dniu ………………. 2020 r. 

sporządzony dnia …………………… 2020 r. w Poznaniu, pomiędzy: 

 

Pozlab Sp. z o.o. 

a 

……………………………………………………………………………….. 

 

Zakres wykonania zamówienia obejmował dostawę: 

 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia 

Jednostka 
miary 

Ilość 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

Data dostawy przedmiotu zamówienia: …………………………….. 

Odbioru dokonali w imieniu: 

ZAMAWIAJĄCEGO – ……………………………………………………………… 

WYKONAWCY – …………………………………………………………………… 

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

………………………………….  …………………………………… 

 


