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Kutno, dnia 18.02.2020 r. 
 
 

W ramach realizacji projektu pn. „Wzrost potencjału POLFARMEX S.A. do prowadzenia działalności 
B+R – etap 2” o numerze umowy RPLD.01.02.01-10-0017/18-01 w ramach RPO Woj. łódzkiego na lata 
2014-2020, Działanie I.2. „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Poddziałanie I.2.1. 
„Infrastruktura B+R przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, POLFARMEX S.A. podaje do publicznej wiadomości: 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZP/18/02/2020 

 
I. ZAMAWIAJĄCY   

 
POLFARMEX S.A.   
UL. JÓZEFÓW 9, 99-300 KUTNO   
NIP: 7750001711, REGON: 610003466, KRS: 0000204258  
  

II. TYTUŁ PROJEKTU  
  

„Wzrost potencjału POLFARMEX S.A. do prowadzenia działalności B+R – etap 2” 
 

III. NAZWA OSI PRIOTYTETOWEJ, DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO 
PLANOWANA JEST REALIZACJA PROJEKTU ORAZ NUMER KONKURSU   

  
1. Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   
2. Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,    
3. Poddziałanie I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.   
4. Numer konkursu: RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/18 

  
IV. TYTUŁ ZAMÓWIENIA   

 
Dostawa gęstościomierza oscylacyjnego (ZP/18/02/2020). 
 
 

V. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gęstościomierza oscylacyjnego, dla  POLFARMEX S.A., o 
parametrach wskazanych w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego nr ZP/18/02/2020. 
 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Celem zamówienia jest dostawa gęstościomierza oscylacyjnego, niezbędnego do realizacji 
projektu „Wzrost potencjału POLFARMEX S.A. do prowadzenia działalności B+R-etap 2” o 
numerze RPLD.01.02.01-10-0017/18-01. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gęstościomierza oscylacyjnego, niezbędnego do 
realizacji projektu „Wzrost potencjału POLFARMEX S.A. do prowadzenia działalności B+R-etap 
2” o numerze RPLD.01.02.01-10-0017/18-01, o parametrach wskazanych w Załączniku Nr 2 do 
Zapytania ofertowego nr ZP/18/02/2020 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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4. Jeżeli w zestawieniu parametrów wymaganych stanowiącym Załącznik nr 2, zostały określone 
parametry minimalne asortymentu, to oznacza, że można zaoferować asortyment o wyższych 
parametrach jakościowo-wydajnościowych od żądanych przez Zamawiającego pod warunkiem 
spełnienia wszystkich określonych parametrów minimalnych. 

 
 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
a) Opis systemu 
 
Gęstościomierz oscylacyjny jest urządzeniem umożliwiającym bardzo dokładny pomiar 
gęstości substancji, w warunkach zmieniającej się temperatury. Pozwala także na pomiar 
innych parametrów: słodkości w skali Brixa, pomiar parametrów petrochemicznych API, 
kwasowości-zasadowości. 

 

 
 

b) Elementy systemu 
 
Gęstościomierz oscylacyjny stanowi jednostka podawania próby z pompą osuszająca 
pozwalająca na kompleksową procedurę pomiaru: słodkości w skali Brixa, pomiar parametrów 
petrochemicznych API i kwasowości-zasadowości. Jednostka z wbudowanym ekranem LED.   
 
c)  Kluczowe wymagane parametry techniczne 

1. Zakres pomiaru gęstości 0 – 3 g/cm3 (dokładność ±1x10-4 g/cm3) 

2. Zakres temperatur roboczych: 0 – 96oC (dokładność do 0,05 oC) 

3. Skale pomiarowe – słodkości Brixa 

4. Skale pomiarowe – parametrów petrochemicznych API 

5. Skale pomiarowe – tablice kwasowo zasadowe 

6. Urządzenie fabrycznie nowe 

 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Oczekiwany termin dostawy do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia. 
 
 
VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Realizacja zamówienia nastąpi wg następującego harmonogramu: 
 

1. Publikacja ogłoszenia na stronie internetowej www.polfarmex.pl  (18.02.2020) 
2. Nabór ofert, udzielanie wyjaśnień na zadawane pytania (18.02.2020-25.02.2020) 
3. Otwarcie ofert, badanie pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ocena ofert 

wg kryteriów, wybór najkorzystniejszej i upublicznienie informacji o zakończeniu 
postępowania (26-28.02.2020). 

4. Złożenie zamówienia (marzec 2020). 
5. Orientacyjny termin dostawy urządzenia (kwiecień- maj 2020). 
6. Orientacyjny termin zakończenia realizacji zamówienia - uruchomienie urządzenia, weryfikacja 

zgodności parametrów, zapłata (maj-czerwiec 2020). 
 

http://www.polfarmex.pl/
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IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w ramach 

realizacji dostaw, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w 

realizacji równoważnych zamówień, tj. dostawy gęstościomierza oscylacyjnego. Wykonawca 
musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, przeprowadził minimum trzy (3) równoważne realizacje dla 
niniejszego zamówienia, o wartości powyżej 10 000,00 PLN każda. W celu potwierdzenia 
spełnienia tego warunku do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik „Wykaz 
doświadczenia Wykonawcy” (Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego nr ZP/18/02/2020). 
Podczas oceny przedstawionych ofert Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do 
dostarczenia odpowiednich referencji potwierdzających przedstawione w Załączniku 5 
doświadczenie. 

3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego 
postępowanie egzekucyjne. Wykonawca nie znajduje się w okresie likwidacji, upadłości lub nie 
jest prowadzone wobec niego postępowanie naprawcze. 

4. Brak powiązań kapitałowych lub osobowych  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo 
lub osobowo z Zamawiającym. 
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 przeprowadzaniem 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.  

Dokument potwierdzający: Oświadczenie wg Załącznika Nr 3. 
5. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
b) Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia wraz z oferowanym sprzętem: 

i. właściwych dokumentów potwierdzających dopuszczenie produktu do obrotu tj.: 
-  CERTYFIKATY lub 
-  DEKLARACJE ZGODNOŚCI wystawiane przez producenta (w języku polskim) lub 
- złożenie stosownego Oświadczenia jeśli na oferowany asortyment w/w dokumenty 
nie są wymagane 

ii. dokumenty opisujące specyfikę sprzętu, tj. oryginalne ulotki producenta, katalogi, 
dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające wymagane parametry 
zamawianego sprzętu (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku, Wykonawca 
dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski). 

iii. dokumentację IQ, OQ 
c) Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu z 

rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Wykonawca uwzględni w 
cenie zawartej w przedstawionej ofercie. 
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X. KRYTERIA OCENY OFERTY 
 

1. Kryteria oceny 
a) Kryterium 1: Cena netto w zł za dostawę całego zamówienia zgodnie z załączoną tabelą 

parametrów wymaganych [waga W1: 60%], 
b) Kryterium 2: Termin wykonania przedmiotu zamówienia wyrażony w tygodniach (6 

tygodni lub krótszy) liczonych od dnia złożenia zamówienia [waga W2: 20%], 
c) Kryterium 3: Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wyrażony w miesiącach (12 

miesięcy lub dłuższy) liczony od daty podpisania protokołu odbioru[waga W3: 20%]. 
 

• Opis sposobu przyznawania punktacji 
Przyznanie punktów dla każdej oferty złożonej i niewykluczonej w postępowaniu nastąpi wg 
wzoru: 
 
Px = (Cmin / Cx  * W1*100) + (Tmin / Tx * W2*100) + (Gx / Gmax * W3*100), 
 
w którym użyte symbole oznaczają kolejno: 
• Px - punktacja końcowa ocenianej oferty „x”, 
• Cmin - najniższa cena spośród cen we wszystkich ofertach złożonych i niewykluczonych w 
postępowaniu, 
• Cx - cena zawarta w ocenianej ofercie „x”, 
• W1 - waga dla kryterium 1 (wyrażona w procentach), 
• Tmin - najkrótszy termin spośród terminów we wszystkich ofertach złożonych i 
niewykluczonych w postępowaniu, 
• Tx - termin zawarty w ocenianej ofercie „x”, 
• W2 - waga dla kryterium 2 (wyrażona w procentach). 
• Gx - termin zawarty w ocenianej ofercie „x”, 
• Gmax - najdłuższy termin spośród terminów we wszystkich ofertach złożonych i 
niewykluczonych w postępowaniu, 
• W3 - waga dla kryterium 3 (wyrażona w procentach). 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska 
najwyższą punktację (tj. najwyższą wartość wskaźnika Px). Zamawiający może przyznać 
Wykonawcy maksymalnie 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą 
liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Uzyskana z 
wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca 
tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca 
tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 
 
W przypadku jednakowej punktacji dla 2 lub większej liczby ofert zamówienie zostanie 
udzielone Oferentowi, który zamieści informację opisową wskazującą na mniejsze negatywne 
oddziaływanie przedmiotu zamówienia na środowisko i klimat wyrażone jakościowo i 
wartościowo (np. mniejsza energochłonność rozwiązania, niższe zużycie wody, wykorzystanie 
materiałów pochodzących z recyclingu). 

 
3. Wykluczenia 

a) Zamawiający nie dopuszcza do postępowania ofert częściowych. 
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b) W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. W szczególności dotyczy to takich wzajemnych powiązań między 
Zamawiającym a Uczestnikiem, które polegają na: 

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
ii.  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
iv. 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. 

 
 

XI. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia, tj. do 
25.02.2020 r. do godz. 23:59, w wersji: 

a) elektronicznej  
Ofertę (plik zawierający skany wypełnionych i podpisanych dokumentów) należy 
przesłać na adres e-mail: projekty.poltechnika@polfarmex.pl, tytułując wiadomość 
„Oferta na dostawę gęstościomierza oscylacyjnego";  
lub 

b) papierowej 
Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta 
na dostawę gęstościomierza oscylacyjnego ", na adres: POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9, 
99-300 Kutno  

  
2. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złożyć ofertę, na którą składają się: 

a) Prawidłowo wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy” − Załącznik Nr 1. 
b) Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Zestawienie parametrów 

wymaganych”- Załącznik nr 2. 
c) Prawidłowo wypełnione i podpisane „Oświadczenie o braku powiązań składającego 

ofertę z zamawiającym”-  Załącznik Nr 3.  
d) Prawidłowo wypełniony i podpisany „Wykaz doświadczenia wykonawcy” – Załącznik 

nr 5 
oraz jeśli wymagane: 

e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.  
f) Kopia uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w ramach 

realizacji dostaw, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 

3. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez 
osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przyjmuje 
się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność 
z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści 
pełnomocnictwa wynika co innego.  

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, budzi 
wątpliwości, co do jej prawidłowości lub została przesłana drogą elektroniczną. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości 
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Zamawiającego, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub 
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. 

5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski, za potwierdzeniem zgodności przez Wykonawcę, bądź osobę 
uprawnioną do jego reprezentowania. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
8. Brak jakiejkolwiek informacji wymaganej w Formularzu Zestawienie parametrów wymaganych 

skutkuje odrzuceniem oferty chyba, że wynika ona z załączników do oferty. 
9. Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście Oferty i dokumentach załączonych do niej muszą 

być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty 
pełnomocnictwem. 

10. Strony zapisane oferty i załączników muszą być ponumerowane i podpisane lub zaparafowane 
przez Wykonawcę, osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 

11. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką pod 
rygorem nieważności. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na 
niej własnoręcznego podpisu. 

12. Obowiązek zachowania formy pisemnej odnosi się zarówno do oferty, jak i wszystkich 
załączników. 

13. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści dołączonych wzorów załączników 
jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, skreśleń, poprawek, etc.). 

14. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej Oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 
przed terminem składania Ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 
według takich samych zasad, jak dla składania Oferty z dopiskiem „ZMIANA”. 

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania Ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. 

18. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 
 
 
XII. DODATKOWE INFORMACJE 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  
2. Dodatkowych informacji udzieli:  

Beata Stępniak, projekty.poltechnika@polfarmex.pl 
3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent 
zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie 
przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia 
wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty 
w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę. 

 
 

mailto:projekty.poltechnika@polfarmex.pl
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XIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 
 

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy” − Załącznik Nr 1. 
2. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Zestawienie parametrów wymaganych”- 

Załącznik nr 2. 
3.  Prawidłowo wypełnione i podpisane „Oświadczenie o braku powiązań składającego ofertę z 

zamawiającym”-  Załącznik Nr 3.  
4. Prawidłowo wypełniony i podpisany „Wykaz doświadczenia wykonawcy” – Załącznik nr 5 

 
oraz jeśli wymagane: 
 

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty. 
6. Kopia uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w ramach realizacji 

dostaw, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 


