
 

 

 

 
Zapytanie ofertowe nr 5/1.2/2019     Leżajsk, dn. 03.10.2019 r. 
  
  

ZAMAWIAJĄCY:  
  
 

EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Spółdzielcza 13B 
37-300 Leżajsk 
NIP: 8161644250 
REGON: 180236898 
 
Tel.: 17 242 03 27 
e-mail: sekretariat@eko-styl.eu  
strona www: http://www.eko-styl.eu/  

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
„do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych" 

 
W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w 
postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
 
 

EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację usługi badania 
cytotoksyczności, działania uczulającego oraz drażniącego. 

 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZMAÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) są: 

 Kod CPV: Laboratoryjne usługi badawcze 

 Kod: 73111000-3 

2. Zadanie obejmuje wykonanie testów dla dostarczanych próbek (zawierających włókna 
bawełniane i/lub nylonowe i/lub mieszane): 

 maksymalnie do 6 kpl. testów w zakresie cytotoksyczności, wykonanych zgodnie z ISO 
10993-12 oraz ISO 10993-5, 

 maksymalnie do 3 kpl. testów w zakresie działania drażniącego, wykonanych zgodnie z ISO 
10993-12 oraz ISO 10993-10, 

 maksymalnie do 3 kpl. testów w zakresie działania uczulającego, wykonanych zgodnie z ISO 
10993-12 oraz ISO 10993-10, 

 wraz z raportem od uzyskanych wyników. 
 
3. Zamawiający informuje, iż wykonanie poszczególnych testów o których mowa w pkt 2. 

uzależnione będzie od uzyskanych wyników analizowanych próbek, w związku z tym zastrzega 
się możliwość rezygnacji z wybranych badań. 

4. Zamawiający informuje, że podczas dostarczania próbek, możliwe jest przeprowadzenie 
sterylizacji parowej w temperaturze 121oC pod ciśnieniem 2.1 bar przez 15 minut. Jeżeli w trakcie 
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badań cytotoksyczności okaże się, że wymagana jest dodatkowa sterylizacja próbek- czynność 
ta pozostaje w zakresie wykonawcy usługi. 

5. Zamawiający informuje, iż próbki na potrzeby testów dostarczane będą w różnych odstępach 
czasu, stąd dopuszcza się przesyłanie cząstkowych raportów z przeprowadzonych badań. 
Harmonogram dostarczania próbek, zostanie ustalony na etapie późniejszym, tj. po podpisaniu 
umowy.  
 

 II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 
1. Realizacja zamówienia rozpocznie się od dnia podpisania umowy do dnia zrealizowania całej 

usługi, jednak nie dłużej niż do 30.04.2020 r. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu o którym mowa w punkcie 1.  
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY  
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące 

warunki:   
a) Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość 

Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego:  
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w 
załączniku nr 1 do formularza ofertowego (oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu), że spełnia ten warunek udziału w postepowaniu. 
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają wymagane 

uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania umowy, 
tj. posiada wymagane uprawnienia do przeprowadzenia przedmiotu umowy wymagane 
właściwymi normami, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w 
załączniku nr 1 do formularza ofertowego (oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu), że spełnia ten warunek udziału w postepowaniu. Dodatkowo w celu 
spełnienia tego warunku, wymagane jest przedłożenie skanu dokumentu potwierdzającego 
posiadanie certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, ang. Good Laboratory Practice (GLP) lub 
ISO 17025. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” / „nie spełnia” 
w oparciu o oświadczenia zawarte w Formularzu ofertowym i przedłożone załączniki.  

 
IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
1. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:  

1) Wypełniony Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do Formularza ofertowego) wraz z 
załącznikami; 

2) Oświadczenie Wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym – 
(wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego)  

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ zaciągania w jego imieniu zobowiązań – 
dotyczy przypadku, gdy tego typu umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych. 

2. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną 
wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania 
nie zostanie im udzielone. 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: 
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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.  

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANA OFERTY  
 
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym, w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz 
powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań w formie pisemnej na adres: EKO-STYL 
RENTAL Sp. z o.o. Sp.k., ul. Spółdzielcza 13B, 37-300 Leżajsk, lub drogą elektroniczną na adres: 
przetargi@eko-styl.eu. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie 

jej strony parafowane. Jeżeli  uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie 
wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w 
oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.  

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisów (np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).  

8. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym 
następującym napisem:  Dotyczy zapytania ofertowego nr 5/1.2/2019. 

9. W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej, wiadomość należy zatytułować: Dotyczy 
zapytania ofertowego nr 5/1.2/2019. 

 
VI. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
  
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2019 do godz. 12  w formie 

papierowej na adres: EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Spółdzielcza 13B, 37-300 Leżajsk 
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@eko-styl.eu w postaci skanów podpisanych 
dokumentów. 

2. Zamawiający wymaga, aby oferent, którego oferta została wybrana do realizacji przedmiotu 
zapytania, w celu podpisania umowy przedłożył oryginał oferty (dotyczy przypadku złożenia oferty 
w wersji elektronicznej). 

3. Oferenci zostaną poinformowani o wyniku zapytania ofertowego niezwłocznie po zakończeniu 
badania ich ofert pod względem zgodności z zapytaniem ofertowym.  

4. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.  
  
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY  
  
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Kryterium cena 

rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej 
przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na 
podstawie poniższego wzoru:  
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       Najniższa ofertowa cena  

netto za całość zamówienia 
C = --------------------------------------------------------   x 100 pkt  
       Cena netto dla oferty ocenianej  

za całość zamówienia 
 
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty.  
4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach oraz otrzyma największą liczbę 
punktów wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w punkcie 1. 

5. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac/usługi z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków i nie będzie podlegać zmianom.  

6. Wskazana w umowie cena za usługę będącą przedmiotem zapytania, ustalona zostanie dla 
całości zamówienia (maksymalnej liczby testów), natomiast Zamawiający zastrzega możliwość 
realizacji mniejszej liczby badań. W związku z tym, końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu 
umowy stanowić będzie iloczyn liczby wykonanych testów i ceny jednostkowej za dany test, 
jednak nie więcej niż łączna cena netto za wykonanie całości zamówienia (maksymalnej liczby 
testów).  

 
VIII. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
  
1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z Warunkami 

zapytania ofertowego, upubliczni informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając: 

 nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana lub o zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru 
jakiejkolwiek oferty.  

2. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin 
podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie zawarta po 
jej podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

  
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI  
    
1. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami: 

 w formie pisemnej na adres: EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Spółdzielcza 13B, 37-
300 Leżajsk  

 drogą elektroniczną na e-mail: przetargi@eko-styl.eu 
2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami jest Mateusz Duda, 

e-mail: przetargi@eko-styl.eu 
 
X.  WZÓR UMOWY  

 
1. Zamawiający informuje, że postępowanie dotyczące niniejszego zapytania ofertowego        

zakończone będzie podpisaniem umowy z Wykonawcą stanowiącej Załącznik nr 3 do Zapytania 
ofertowego – wzór umowy.  

2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 
 
XI.  POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA  
  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

mailto:przetargi@eko-styl.eu
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2. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotów kosztów poniesionych na 
przygotowanie ofert.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przede wszystkim gdy jest 
ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania 
umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:  
a) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu Umowy; 
b) Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, 

nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ 
na realizację postanowień umowy;  

c) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy a uznanych przez 
Zamawiającego; 

d) Zmiana terminu realizacji umowy; 
e) Jeżeli zmiana wynika z przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty; 
f) Zmiany ceny (brutto) wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku 

VAT, w razie wystąpienia takich okoliczności - obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia 
jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 

g) Zmiany i/lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w Umowie. 
h) Zmiany nazwy i siedziby oraz formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy i Zamawiającego, 

numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania Umowy.  

 
 Załączniki:  

 Załącznik nr 1: Formularz ofertowy. 

 Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z 
Zamawiającym.  

 Załącznik nr 3: Wzór umowy. 


