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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ZO/EUR/LSI/2019 

I. Zamawiający: 

StowarzyszenieLubuska Sieć Innowacji 

ul. Teatralna 49 

66 - 400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-318-27-46 

REGON: 364071245 

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOW ANIA 

l. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Zamówienie 

stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane w ramach 

"Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 l 

Kooperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg - Polen 2014-2020. Tytuł 

projektu: Bez granic: nauka - praca - życie. Orientacja zawodowa na pograniczu 

polsko-niemieckim - rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO 

EUROPA VIADRINA l Grenzenlos lernen - grenzenlos arbeiten - grenzenlos leben. 

Berufsorientierung im deutsch-polnischen Grenzraum modelhaft am Beispiel der 

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA. 

2. Fostępawanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne koszty udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu . 

5. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany podpisać z Zamawiającym umowę 

o świadczenie usług. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 

zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofett. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
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ogłoszenia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej , lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez wyjaśnienia. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej , na której udostępniono zapytanie ofertowe. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w formie przelewu, na podstawie 

poprawnie wystawionej oraz dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem 

składania ofert. Dokonaną zmtanę Zamawiający zamieści na stronie 

www.lubuskasiecinnowacji .pl . 

9. Zamawiający może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert samodzielnie lub na 

wniosek Wykonawcy. Informację o dokonanej zmianie Zamawiający zamieści na 

stronie www.lubuskasiecinnowacji.pl. 

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli: 

a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfmansowanie zamówienia. 

b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć . 

c) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania 

uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. 

d) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

e) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania 

przyczyny. 

11. Oferentom nie przyshigują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku 

skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawniet1 wskazanych w punkcie 10. 

W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im 

roszczeń . 

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania 

przekazana zostanie: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz opublikowana 

na stronie www.lubuskasiecinnowacji .pl. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia 

CZĘŚĆ I: WYNAJEM LABORATORIÓW WRAZ Z NIEZBĘDNYM 

WYPOSAŻENIEM 

l. Nazwa zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wynaJem laboratorium biologiczno-chemicznego 

wraz z niezbędnym wyposażeniem, w celu przeprowadzenie 2, 2-dniowych 

praktycznych szkoleń dla 32 osób każdy (dwie grupy po 16 osób jednocześnie), 

biorących udział w szkoleniach w ramach projektu: Bez granic: nauka - praca -

życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim - rozwiązanie 

modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA l Grenzenlos 

lernen - grenzenlos arbeiten - grenzenlos leben. Berufsorientierung im deutsch

polnischen Grenzraum modelhaft am Beispiel der Euroregion PRO EUROP A 

VIADRINA. 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

wynajem jednego profesjonalnie wyposażonego laboratorium biologiczno

chemicznego, zlokalizowanego na terenie województwa lubuskiego, o następujących 

parametrach: 

a. Laboratorium umożliwiające przeprowadzenie praktycznych szkoleń 

w zahesie biologii i chemii dla minimum 32 osób (16 dwuosobowych 

stanowisk pracy+ stanowisko dla prowadzących zajęcia); 

b. Umożliwiające pracę w dwuosobowych zespołach; 

c. Wyposażone w meble laboratoryjne; 

d. Z dostępem do bieżącej wody zainstalowanej przy każdym stanowisku pracy; 

e. Wyposażone w projektor multimedialny lub monitor wraz z zestawem 

komputerowym do prezentacji multimedialnych; 

f. Wyposażonego w następujących sprzęt laboratoryjny: 

l. Kolby, zlewki laboratoryjne - minimum 64 sztuki 

2. Krystalizatory - minimum 32 sztuk 

3. Palniki spirytusowe- minimum 16 sztuk, 
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4. Trójnóg - minimum 16 sztuk, 

5. Waga laboratoryjna- minimum 4 sztuki, 

6. Bagietka szklana- minimum 32 sztuki, 

7. Moździerz porcelanowy- minimum 16 sztuk, 

g. Udostępnienie na czas trwania szkoleń fartuchów laboratoryjnych oraz gogli 

ochronnych, 

h. Umożliwiające uczestniczenie w szkoleniach osób niepełnosprawnych, 

1. W budynku laboratorium musi być dostęp do łazienek męskich i damskich oraz 

dla osób niepełnosprawnych, a także szatnia. 

3. Termin i czas realizacji zamówienia 

Szkolenia praktyczne zostaną przeprowadzone w formie dwóch, dwudniowych sesji 

zajęciowych, każda dla 32 uczestników (dwie grupy po 16 uczniów jednocześnie). 

Każdorazowy czas zajęć wynosi 6 godzin. Zajęcia zostaną przeprowadzone 

w terminie pomiędzy 03/06/2019 a 06/06/2019. 

4. Cena 

Zaoferowana przez Wykonawcę cena powmna uwzględniać wszelkie koszty 

związane z korzystaniem z laboratorium, takiej jak: media, energia, każdorazowe 

sprzątanie po zajęciach, mycie szkła oraz wyposażenia laboratorium. 

Cena nie będzie obejmowała kosztów zużywalnych materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia warsztatów laboratoryjnych. 

5. Kryteria oceny ofert 

Lp. Nazwa kryterium 

l. Cena zamówienia (C) 

Cena oferty (z podatkiem V AT) za realizację przedmiotu 

zamówienia 

2. Wyposażenie laboratorium w dygestorium (D) 
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6. Opis sposobu przyznawania punktacji 

a. Cena zamówienia (C) zostanie obliczona wg poniższego wzoru 

Cena brutto wyrażona w złotych. 

C= Najniższacenazofert * 90 kt 
Cena oferty ocenianej p 

b. Wyposażenie laboratorium w dygestorium (D) 

Laboratorium wyposażone w dygestorium - l O pkt. 

Laboratorium bez dygestorium - O pkt. 

c. Całkowita liczba punktów dla danej ofetiy, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

W=C+D 

7. Ocena punktowa w kryterium "Cena" dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny 

ofetiowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według 

wzoru opisanego w punkcie 6 a. 

8. Ocena punktowa w kryterium "Wyposażenie" dokonana zostanie na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. 

9. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

10. Cena powinna być podana w złotych i zawierać wszystkie koszty zwtązane 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofetiowym i zostanie 

ocenionajako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

12. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te ofetiy, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofeti dodatkowych. 

13. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, nie podlegającą późniejszym 

negocjacjom. 
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14. Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto zawierająca ewentualny 

podatek V A T. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdza, że ofetia zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

15. Ofetię można składać: 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

biuro@lubuskasiecinnowacj i. p l 

16. Termin składania ofert upływa w dniu 28/05/2019 r. 

17. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

18. Zamawiający informuje iż, oferty składane w postępowaniu o zamówienie 

publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

19. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

l. Zamawiający ustala, że w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 

elektroniczną na adres: biuro@lubuskasiecinnowacji.pl 

2. Osobą do kontaktów z Wykonawcami uprawnioną ze strony Zamawiającego 

jest: Katarzyna Kozłowska, tel.: 607 450 468. 

20. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 

l. Ofertajest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofetiowym. 

2. Ofetia została złożona po wyznaczonym terminie lub l i w niewłaściwym 

mtejSCU. 

3. Ofetiajest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 
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21. Podpisanie umowy 

l. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, tzn. z Wykonawcą, którego ofe1ta nie podlega odrzuceniu 

i zawiera najkorzystniejszą cenę. 

2. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego , 

Zamawiający może dokonać wyboru następnej z ofe1t, która nie podlegała 

odrzuceniu, wg kolejności uzyskanej punktacji. 

CZĘŚĆ II: MATERIAŁ Y ROBOCZE I DYDAKTYCZNE NIEZBĘDNE DO 

PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH 

l. Nazwa zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup materiałów roboczych i dydaktycznych 

niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń praktycznych z zakresu biologii i chemii, 

dla uczniów biorących udział w zajęciach w ramach projektu: Bez granic: nauka 

- praca - życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim -

rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA l 

Grenzenlos lernen - grenzenlos arbeiten - grenzenlos leben. Berufsorientierung im 

deutsch-polnischen Grenzraum modelhaft am Beispiel der Euroregion PRO 

EUROPA VIADRINA. 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup materiałów roboczych i dydaktycznych 

niezbędnych do przeprowadzenia praktycznych szkoleń z zakresu biologii i chemii 

dla 64 uczniów biorących udział w projekcie, o następujących wymaganiach: 

a. Rękawiczki nitryłowe ochronne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia 

praktycznych szkoleń z zakresu biologii i chemii dla 64 uczestników projektu; 

b. Odczynniki chemiczne: 

Lanolina kosmetyczna - min. l 200 g; 

Wazelina kosmetyczna - min. 600 g; 

Olej parafinowy kosmetyczny- min. l 800 ml; 
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Wosk pszczeli- min. 330 g; 

Olej rycynowy kosmetyczny- min. 1800 m!; 

Witamina E- 128 kapsułek typu twist off; 

Talk- min. 2550 g; 

Tlenek cynku -min. 360 g; 

Skrobia kukurydziana - min. 5400 g; 

Soda oczyszczona- min. 7450 g; 

Kwas cytrynowy -min. 4500 g; 

Olej kokosowy- min. 1125 m!; 

Oliwa z oliwek- min. 1800 m!; 

Baza glicerynowa do produkcji mydeł- min. 7950 g. 

c. Pozostałe materiały: 

Kompozycja zapachowa- min. 5 kompozycji zapachowych pojemności 20 

m! każda; 

Pudełko plastikowe z nakrętką pojemności ok. 30 m! - 288 szt. 

Butelka szklana ze szkła brązowego wraz z pipetką pojemności ok. 30m! -

144 szt.; 

Barwnik kosmetyczny - 2 zestawy min. 5 kolorów; 

Folia opakowaniowa do kul kąpielowych i mydełek- 288 szt. ; 

Tasiemka ozdobna długości - 288 szt. 

d. Wydruk kart pracy oraz materiałów dydaktycznych w kolorze. 

3. Termin i czas realizacji zamówienia 

Szkolenia praktyczne zostaną przeprowadzone w formie 2, dwudniowych sesJ L 

zajęciowych, każda dla 32 uczestników (dwie grupy po 16 uczniów jednocześnie). 

Każdorazowy czas zajęć wynosi 6 godzin. Zajęcia zostaną przeprowadzone 

w terminie pomiędzy 03/06/2019 a 06/06/20 19. 
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Zaoferowana przez Wykonawcę cena powinna uwzględniać wszelkie koszty 

związane z zakupem zużywalnych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 

praktycznych szkoleń w zakresie biologii i chemii. 

5. Kryteria oceny ofert 

Lp. Nazwa kryterium 

l. Cena zamówienia (C) 

Cena ofe1ty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu 

zamówienia 

6. Opis sposobu przyznawania punktacji 

Cena zamówienia (C) zostanie obliczona wg poniższego wzoru 

Cena brutto wyrażona w złotych. 

C= Najniższa cena z ofert* lO O kt 
Cena oferty ocenianej p 

7. Ofertę można składać : 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

biuro@lubuskasiecinnowacji.pl 

8. Termin składania ofert upływa w dniu 28/05/2019 r. 

9. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Waga 
kryterium 

100% 

adres e-mail: 

10. Zamawiający informuje iż, oferty składane w postępowaniu o zamówienie 

publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

EUROPAISCHE UNION 
Europaischer Fonds fOr 

regionale Entwicklung 

UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

88-PL 
INTERREG V A 
2014-2020 

"Barrieren reduzieren- gemeinsame SUirken nutzen" l " Redukować bariery- wspólnie wykorzystywać silne strony" 



lsl LUQUSKA 
Si[ć 

INNOWACJI 

StowarzyszenieLubuska Sieć Innowacji 
Teatralna 49, 66- 400 Gorzów Wlkp. 
Tel./fax 95 781 70 84 
NIP: 599-318-27-46 
I<RS:0000610502 

11. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

l. Zamawiający ustala, że w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 

elektroniczną na adres: biuro@lubuskasiecinnowacji.pl 

2. Osobą do kontaktów z Wykonawcami uprawnioną ze strony Zamawiającego 

jest: Katarzyna Kozłowska, tel.: 607 450 468. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 

l. Ofertajest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub l i w niewłaściwym 

mieJSCU . 

3. Ofertajest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

13. Podpisanie umowy 

l . Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, tzn. z Wykonawcą, którego oferta nie podlega odrzuceniu 

i zawiera najkorzystniejszą cenę. 

2. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego , 

Zamawiający może dokonać wyboru następnej z ofert, która nie podlegała 

odrzuceniu, wg kolejności uzyskanej punktacji. 
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