
 

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

Strona 1 z 8 

Pszczyna, dn. 28.06.2021r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnego zespołu napędowego 

złożonego z przekładni zębatej zintegrowanej z układami diagnostyki technicznej.” w 

ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Patentus Spółka Akcyjna składa zapytanie ofertowe dotyczące:   

Zakupu jednego nowego urządzenia do pomiaru średnic. 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Patentus Spółka Akcyjna  

43-200 Pszczyna 

ul. Górnośląska 11 

e-mail:  

NIP: 638 14 35 033 

Patentus Spółka Akcyjna w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Patentus  

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA: 

II.1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

II.2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. 

II.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie, bez podania przyczyn. 

II.4. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi 

informacje na stronie internetowej www.patentus.pl oraz w siedzibie Spółki. 

II.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym 

dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

II.6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Patentus do zawarcia umowy. 

II.7. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień 

obowiązującym u Zamawiającego. 

II.8. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest w siedzibie Zamawiającego. 

II.9. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania 

ofert częściowych. 

II.10. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia 

zamówień częściowych. 
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III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

III.1. Szczegółowe wymagania będącego przedmiotem zapytania: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego nowego urządzenia do pomiaru średnic.  

Kod CPV:  

38410000-2 - Przyrządy pomiarowe  

Zakres dostawy:  

- 1 element pomiarowy mikrometryczna głowica pomiarowa z czujnikiem  zegarowym. 

- 3 pary trzpieni pomiarowych do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych. 

- 1 wzorzec nastawczy. 

- 9 przedłużek 25 - 600 mm. 

- 1 wkrętak specjalny do przedłużek. 

- 1 zestaw wyposażenia podporowego. 

- przedłużka 1000 mm, para trzpieni pomiarowych do głębokości pomiarów ≤ 20 mm, rolka 

podtrzymująca do przedłużki 1000 mm (konieczne 2 sztuki). 

- 1 etui drewniane. 

Parametry urządzenia:  

- zakres pomiarów wewnętrznych: 200 mm - 1 400 mm 

- zakres pomiarów zewnętrznych: 200 mm - 1 400 mm 

- granica błędu: 5 µm 

- skok gwintu: 1 mm 

- wartość działki elementarnej średnicówki mikrometrycznej: 0,01 mm 

- wartość działki elementarnej czujnika zegarowego: 0,01 mm 

- zakres pomiarowy średnicówki mikrometrycznej: 25 mm 

- zakres pomiarowy czujnika zegarowego: ± 0,4 mm 

- nacisk pomiarowy: 0,15 N - 20 N. 

 

III.2. MIEJSCE DOSTAWY : Patentus Spółka Akcyjna, 43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 

52B 

 

IV. KRYTERIA OCENY: 

IV.1. Cena – waga: 50 pkt. 

Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz 

w wartościach brutto. 
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Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny netto zamówienia do ceny netto 

najniższej oferty złożonej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium. 

Wzór: najniższa cena netto/cena netto badanej oferty*waga = ilość punktów. 

Termin dostawy – waga 50 pkt.  

Prosimy o podanie czasu dostawy w miesiącach liczonych od dnia otrzymania 

zamówienia.  

Punktacja obliczona zostanie jako proporcja terminu dostawy badanej oferty do 

najkrótszego terminu dostawy przestawionego w postępowaniu pomnożony przez 

wagę danego kryterium.  

Wzór: najkrótszy termin dostawy/termin dostawy badanej oferty*waga = ilość 

punktów. 

 

Jako najkorzystniejsza (max. 100 pkt.) zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością 

punktów. 

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – KRYTERIA DOSTĘPU: 

V.1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego 

zapytania ofertowego. 

V.2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy: 

a. Są z Patentus powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między PATENTUS a Wykonawcą 

polegające na: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

− pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, 

w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

VI.1. Oferty należy złożyć do dnia 06.07.2021r do godziny 15.00.  

VI.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

VI.3. Oferty należy składać mailem na adres j.nedza@patentus.pl lub faxem na numer (32) 

210 12 14 lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres siedziby firmy: Patentus 

Spółka Akcyjna, 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11) 

VI.4. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub 

wpływu na wskazaną w punkcie VI adres mailowy. 
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VI.5. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych 

załączników nie będą podlegały ocenie. 

VI.6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca 

VI.7. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail lub 

telefonicznie pod nr tel. 665 552 269 do dnia 06.07.2021 do godziny 14.30. Osobą 

uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Jakub Nędza.  

VI.8. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 90 dni od dnia jej 

złożenia). 

VI.9. Termin związania umową minimum 60 dni.  

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

Siedziba PATENTUS, 06.07.2021r. godz. 15 20  

VII. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU: 07.07.2021R. 

Wyniki wyboru zostaną zamieszczone na stronie www.patentus.pl  w terminie do 3 dni po 

dokonaniu wyboru oraz rozesłane drogą mailową do wszystkich oferentów. 

 

Z poważaniem, 

Zarząd Patentus  
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ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2021 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1: FORMULARZ OFERTY 

2. ZAŁĄCZNIK NR 2: WZÓR oświadczenia o braku powiązań kapitałowych   
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/2021 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 3/2021 z dnia 28.06.2021 r. dotyczące 

zakupu  jednego nowego urządzenia do pomiaru średnic do projektu pt.: „Wdrożenie 

innowacyjnego zespołu napędowego złożonego z przekładni zębatej zintegrowanej z 

układami diagnostyki technicznej.” w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

1. Dane oferenta: 

a. Nazwa: ………………………………………………………………………….. 

b. Adres siedziby: ……………………………………………………………… 

c. NIP: ………………………………………………………………………………. 

d. REGON: ………………………………………………………………………… 

e. Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą: 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………… 

telefon: ………………………………………………………………………….. 

adres e-mail: …………………………………………………………………. 

 

2. Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia w następującej cenie: 

 

 CENA SŁOWNIE 

WARTOŚĆ NETTO   

WARTOŚĆ VAT (23 %)   

WARTOŚĆ BRUTTO   

 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

 

4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta 

zostanie odrzucona. 

 

5. Termin związania ofertą ………………………………. 

 

6. Termin związania umową ……………………………….. 
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7. Termin dostawy ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

 

 

 

 

…………………………..…...., dn. ………… .................................................... 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/2021 
 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy 

Oferentem a Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

− pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. ……………..…………………................... 
Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 

 

 

 

 

 

 

 

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we 

właściwym upoważnieniu  

 


