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Poznań, dnia 10 grudnia 2019 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ININ/2019 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, NIP: 777-00-04-960, 
zaprasza do składania ofert cenowych na: 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia publicznego: 

1) Dostawa formy wtryskowej do produkcji innowacyjnego łącznika meblowego: 
- Forma całościowa (konstruowana od podstaw, nie modułowa). 
- Forma czterogniazdowa (cztery łączniki produkowane w jednym takcie wtrysku) 
- Wymiary podstawowe łącznika meblowego (rysunek techniczny oraz szczegółowe wymiary 
znajdują się w załączniku nr 1 - plik .stp oraz załączniku nr 2 - plik .jpg):  

 szerokość 40 mm 

 wysokość 23,9 mm 
- Typ tworzywa: regranulat PP, poliamid 
- Czas cyklu 10 ÷ 15 s (lub optymalnie do konstrukcji i materiału) 
- Funkcje pracy w cyklu automatycznym 
- Forma gorąco kanałowa 
 

2) Wykonanie przy użyciu otrzymanej formy 1000 sztuk próbnych łączników meblowych, w tym 
wsparcie w zakresie doboru materiału do produkcji łącznika meblowego oraz optymalizacji 
jego kształtu w celu ograniczenia czasu wtrysku jak i zachowania powtarzalności procesu 

 
2. Termin realizacji zamówienia: 29 luty 2020 r. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

(opcjonalnie): 
1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, która określać będzie 

szczegółowo prawa i obowiązki stron związane z realizacją zamówienia. Zmiana umowy 
będzie dopuszczalna w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego i dokumentację programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”. 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w sposób zgodny  
z obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi, wskazówkami 
Uniwersytetu, terminowo oraz z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru 
prowadzonej działalności, wymaganą od profesjonalisty posiadającego wiedzę, kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie w świadczeniu tego typu usług.  

3) Wykonawca w związku z realizacją zamówienia nie nabywa jakichkolwiek praw do informacji, 
utworów, wynalazków i innych przedmiotów praw własności intelektualnej, w tym własności 
przemysłowej i know-how, udostępnionych mu przez Zamawiającego lub uzyskanych z 
innego źródła w związku z realizacją zamówienia. 

4) Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje udostępnione 
przez Zamawiającego, niezależnie od ich postaci (w tym ustna, pisemna i elektroniczna oraz 
próbki) oraz niezależnie od tego, czy zostały one wyraźnie oznaczone jako poufne, w związku 
z zawarciem lub realizacją zamówienia, w szczególności dotyczące praw własności 
intelektualnej Zamawiającego oraz inne jego dane, z uwagi na ich poufny i niejawny charakter 
(tajemnica przedsiębiorstwa), nie udostępniać, w tym nie przekazywać i nie ujawniać, bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego osobom trzecim przedmiotowych informacji, a 
także wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz chronić je 
przed niepowołanym dostępem osób trzecich lub utratą (obowiązek powyższy nie podlega 
ograniczeniu w czasie tzn. jest bezterminowy). 
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5) Zamawiający wymaga przeniesienia wszelkich praw majątkowych do przedmiotu 
zamówienia, prawa do wykonywania praw zależnych, a także wyłącznego upoważnienia 
Zamawiającego do wykonywania praw osobistych, w tym dokonywania zmian i uzupełnień, 
wraz z prawem udzielania dalszych upoważnień osobom trzecim, i jednoczesnym 
zobowiązaniem Wykonawcy do niewykonywania praw osobistych, a także własności 
nośników wykonanego przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki przeniesienie praw 
majątkowych do przedmiotu zamówienia zostaną określone w umowie zawartej z wybranym 
Wykonawcą. 

6) Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu całego zamówienia, szczegółowe zasady i tryb 
odbioru przedmiotu zamówienia oraz płatności wynagrodzenia zostaną określone w umowie 
zawartej z wybranym Wykonawcą. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację 
zamówienia płatne jest po przyjęciu wykonanej usługi przez Zamawiającego bez uwag (wad), 
co potwierdzać będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obydwu 
Stron. Na podstawie przedmiotowego protokołu Wykonawca jest uprawniony do 
wystawienia faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za wykonane zamówienie po 
otrzymaniu  prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej przekazania 
do Zamawiającego. 

7) Wynagrodzenie należne Wykonawcy uwzględnia wszelkie celowe i konieczne wydatki 
związane z realizacją zamówienia, w tym wynagrodzenia należne ewentualnym 
podwykonawcom. W zakresie wynagrodzenia za wykonanie zamówienia Wykonawca jest 
zobowiązany do udzielania minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia 
(usuwanie błędów w działaniu zmodyfikowanego oprogramowania), liczonej od 
bezusterkowego odbioru całego przedmiotu umowy. 

 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach. 
 
5. Kryterium oceny i wyboru ofert:  

100% - cena 

Kryterium obligatoryjne cena 

Liczba punktów, którą można zdobyć za 
kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie 
kryterium cena 

100 

C = ( Cmin /Cof.) x 100 
gdzie:  
C – ilość punktów za cenę przyznana danej ofercie 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich 
złożonych ofert,  
Cof. – cena brutto oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać 
za kryterium cena 

 
6. Termin składania ofert: 

7 dni od dnia ogłoszenia Zapytania ofertowego na stronie internetowej Centrum Innowacji i 
Transferu Technologii. Zamawiający jest uprawniony przedłożyć termin składania ofert o kolejne 
14 dni. Oferent jest związany złożoną oferta przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

 
7. Sposób składania ofert:  

Ofertę przygotowaną zgodnie z Załącznikiem nr 1 należy przesłać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres mailowy lukasz.krzyzaniak@up.poznan.pl, a następnie przekazać w wersji 
papierowej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Kolegium Rungego, ul. Wojska 
Polskiego 52, 60-627 Poznań. W tytule e-maila zawierającego ofertę należy wpisać: „Zapytanie 
ofertowe nr 3/ININ/2019”. Oferta powinna być złożona przez osobę/y uprawnioną/e do 
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reprezentowania podmiotu zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
pełnomocnika. 

 
8. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są  

z 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 osobowo lub kapitałowo, w 
szczególności poprzez: 

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika   
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,   

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawanie 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.  

 
9. Do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego upoważnieni są: mgr inż. Łukasz Krzyżaniak tel. 

537 771 812 e-mail: lukasz.krzyzaniak@up.poznan.pl prof. dr hab. Jerzy Smardzewski tel. 
503 097 200 e-mail: jerzy.smardzewski@up.poznan.pl oraz mgr inż. Mariusz Lesiecki, tel. 
507 980 177, e-mail: inin@up.poznan.pl. 

 
10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego. 
 
11. Informacja dodatkowa: 

Zamawiający ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od wyboru oferty. W przypadku złożenia 
mniej niż 2 ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który 
złożył ważną ofertę, przedłużenia terminu składania ofert lub ponownego zapytania ofertowego. 
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