
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 

 

 

 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

W postępowaniu na zakup odczynników laboratoryjnych na etapie badań przemysłowych, 

prowadzonym w związku z realizacją przez FOSFAN Spółka Akcyjna projektu pn.: „Niskoemisyjne 

otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie 

przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej. 

 

 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego. 
 
FOSFAN S.A. 
ul. Nad Odrą 44/65 
71-820 Szczecin 
e-mail:  biuro@fosfan.pl 
tel.  91 44 55 600 
fax 91 44 55 610  
 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do prac na etapie badań 
przemysłowych. Rodzaj odczynnika, klasa czystości i ilość wyszczególnione w poniższej tabeli. 
 

Nazwa odczynnika Klasa* Ilość Miara 

Tetrafenyloboran sodu  cz.d.a. 1,5 kg 

Molibdenian amonu, czterowodny cz.d.a. 3,0 kg 

Kwas azotowy, st. 65% cz.d.a. 30,0 L 

Kwas solny, st. 35-38% cz.d.a. 15,0 L 

Kwas borowy cz.d.a. 5,0 kg 

Bufor lantanowo-cezowy (roztwór Schinkela) cz.d.a. 25,0 L 

Kwas cytrynowy 1 hydrat cz.d.a. 15,0 kg 

* cz.d.a. – czysty do analiz 

 
Kod CPV: 33696500-0  Opis:  Odczynniki laboratoryjne  
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3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie 
warunków udziału nie jest obowiązkowe). 
 
Nie dotyczy 
 
4. Informacja o kryteriach oceny oferty oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny oferty.  
 
- cena                      75% 
- termin  realizacji    25% 
 
 
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.  
 

Ilość punktów = 75 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) +   
    + 25 x (termin najkrótszy/termin oferty badanej) 
 
6 . Termin składania ofert. 
 
Termin składania ofert mija w dniu 31.05.2020 (koniec dnia) 
 
7 . Termin realizacji umowy. 
 
Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 4 
tygodnie od dnia podpisania umowy. 
 
8. Informacje na temat zakresu wykluczenia.  
 
W postępowaniu udział wziąć mogą jedynie podmioty nie powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć podpisane oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 
9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do istotnych zmian w umowie pod warunkiem, że zmiana nie 
prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie. 

 
10. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą. 
 
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Powinien zawierać: 

a) pełną nazwę Oferenta, 
b) adres Oferenta, dane kontaktowe, 
c) cenę, 
d) termin realizacji (w dniach kalendarzowych). 
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2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania. 

 

 

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu zakończenia składania ofert.  

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (na adres email: biuro@fosfan.pl) lub papierowej (w 
oddziale Zamawiającego pod adresem: FOSFAN S.A., ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin), nie później 
niż do dnia 31.05.2020r. do końca dnia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2020 o godz. 12.00 w 
siedzibie Zamawiającego. 
 

Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do:  

 

Monika Czerwińska 

Kierownik Laboratorium FOSFAN S.A. 

tel. 91 44 55 634 

e-mail m.czerwinska@fosfan.pl 
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