
 

 

 

 

Gdańsk, dnia 07.06.2018r.  

 

 

Nr postępowania: PZ/20/2018/II+/EX 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Excento Sp. z o.o. 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Adres biura: 

al. Zwycięstwa 27  

80-219 Gdańsk 

NIP 9571068929  

REGON 221890770 

KRS 0000461676 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Excento Sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków unijnych 

na podstawie umowy partnerstwa 2014-2020 określającej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego, Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) zaprasza do złożenia 

oferty na wykonanie badań właściwości przetwórczych oraz sporządzenie raportu z badań 

w projekcie „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. 

„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020 (Działanie 4.4). 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań właściwości przetwórczych, poprzez ustalenie w 

skali półtechnicznej optymalnych parametrów wtrysku dostarczonych przez Katedrę Technologii 

Polimerów Wydziału Chemicznego PG granulatów lub mieszanin granulatów 6 typów 

termoplastycznych kompozycji. W ramach tego zadania wymagane jest wyznaczenie okna 

procesowego dla wtrysku każdego z dostarczonych typów granulatów. Kompozycje  każdego 

rodzaju zostaną dostarczone wykonawcy w ilości nie większej niż 3 kg. W ramach tego zadania 

wymagane jest dopuszczenie obecności pracownika Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 

podczas wykonywania prac badawczych. 

3. Wykonawca udostępni Politechnice Gdańskiej w terminie do 2 m-cy od daty zawarcia umowy formy 

wtryskowej na czas wykonania próbek do badań laboratoryjnych:   

a) do formowania próbek w postaci wiosełek o typowych znormalizowanych wymiarach, 

umożliwiających przeprowadzenie badań wytrzymałości dostarczonych kompozycji na 

rozciąganie (wg PN-EN ISO 527:1-3), 

b) do formowania próbek w postaci belek o typowych znormalizowanych wymiarach, 

umożliwiających przeprowadzenie badań udarności dostarczonych kompozycji metodą 

Izoda oraz metodą Charpy`ego (wg PN-EN ISO 180:2004, PN-EN ISO 179-2:2001), 

c) do formowania próbek w postaci belek do badań temperatury ugięcia pod obciążeniem 

dostarczonych kompozycji (HDT wg PN-EN ISO 75-1:2013-06),  
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d) do otrzymywania z dostarczonych kompozycji gotowych wyprasek w postaci widelca, 

noża i łyżki według podanych wzorów,  

1) Udostępniona forma wtryskowa musi mieć budowę modułową umożliwiającą wymianę wkładek 

formujących bez demontaży formy z wtryskarki oraz musi być wyposażona w wymienne wkładki do 

formowania próbek oraz gotowych wyprasek wymienionych w punkcie 2, podpunktach a) ÷ d),  

2) Forma wtryskowa musi być kompatybilna z wtryskarką Battenfeld HM 45/130 B6E, z tego względu 

objętość robocza gniazd formujących i kanałów doprowadzających stopiony polimer do gniazd 

formujących nie może być większa niż 38 cm
3
. Ponadto forma wtryskowa musi być wyposażona w 

zawór sterujący przepływem stopionego polimeru do gniazd formujących, umożliwiającym wtrysk 

pojedynczej wypraski o objętości nie większej niż 14 cm
3
 (wymóg ten podyktowany jest niewielkimi 

ilościami mieszanin granulatów przeznaczonych do badań), 

3) Forma wtryskowa musi mieć w swej konstrukcji wykonane kanały grzewczo-chłodzące i musi być 

wyposażona w oprzyrządowanie pomocnicze w postaci węży doprowadzających w bezpieczny 

sposób do formy (zgodnie z stosowanymi w przemyśle standardami) medium chłodzące w postaci 

wody wodociągowej lub medium grzejne w postaci przegrzanej pary wodnej, umożliwiając wtrysk 

każdego rodzaju wyprasek wymienionych w punkcie 2, podpunktach a) ÷ d) do formy ochłodzonej i 

stabilizowanej w temperaturze 20 ± 5
o
C lub do formy rozgrzanej do temperatury 120

o
C. Węże 

doprowadzające medium grzewcze muszą być kompatybilne z termostatem TEMPRO basic C140 

firmy Wittmann, podgrzewającym medium grzejne w postaci wody do temperatury 140
o
C, przy 

ciśnieniu roboczym 6 bar, 

4) W ramach zamówienia wymagane jest również zainstalowanie udostępnianej formy wtryskowej na 

wtryskarce Battenfeld HM 45/130 B6E, doprowadzenie (podłączenie) do formy medium 

grzewczego oraz sprawdzenie szczelności przewodów doprowadzających medium grzewcze, jak 

również pomoc w wykonaniu próbnych wtrysków przy wykorzystaniu udostępnionej formy. 

4. Wykonawca zamówienia musi zapewnić serwis formy wtryskowej będącej przedmiotem zamówienia, a 

także musi zapewnić wsparcie technologiczne przy doborze parametrów procesu wtryskiwania podczas 

badań przeprowadzanych na PG z wykorzystaniem ww. formy wtryskowej (albo przedmiotu 

zamówienia). 

5. Sporządzenie raportu z badań wykonanych według pkt. 1 i dostarczenie go w terminie do 30.11. 2018r. 

6. Przekazanie i zwrot formy potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym. 

7. Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozdziału V niniejszego zapytania ofertowego (informacje 

odnośnie zakazu osobowego lub kapitałowego). 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c. Zdolności technicznej lub zawodowej 
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

IV. INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo. 

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 Zamawiającemu czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i przedstawienia wspólnie z ofertą oświadczenia o 

braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

V. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie niniejszym 

zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.  

2. Raport z badań wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Excento 

Sp. z o.o.,  ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk oraz formie elektronicznej na nośniku pod 

wskazany wyżej adres. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / UMOWY 

 

Zamawiający określa maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11. 2018 r.  

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 

1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, którą należy podać w formularzu 

oferty stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cenę należy obliczyć na podstawie 

Formularza rzeczowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 2, który jest integralną częścią 

formularza oferty. 

2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych 

częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości. 

3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym 

koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki, koszty dostawy i ubezpieczenia. 

4. Zamawiający informuje, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: 

VAT).  

5. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które 

na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający 
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dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do 

ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na 

mocy odrębnych przepisów. 

6. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstaw dokonywania płatności określony został we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty-

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostałam poprawiona. 

 

Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik działania 

matematycznego ( rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

 

Za oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający uzna bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki 

dotyczące wyrazów , których poprawienie w żadnym wypadku nie prowadzi do merytorycznej zmiany 

oferty, są widoczne na pierwszy rzut oka bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy 

ustaleń, takie jak: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, ewidentny błąd 

rzeczowy. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku 

komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie: 

„Wykonanie badań właściwości przetwórczych” 

2. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego.  

3. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W 

przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty oryginał 

pełnomocnictwa. 

 

IX.  KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich 

warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, Zamawiający będzie 

kierował się następującymi kryteriami oceny ofer t: cena oferty brutto (C) – 100%. 

2. Wartość punktowa dla kryterium cena oferty brutto (C) wyliczona będzie wg wzoru:  
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pkt
Cb

Cn
Pc 100

 

gdzie: 

Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”  

Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 

Cb – cena ocenianej oferty 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

3. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod 

uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena musi  

5. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym 

wraz z załącznikami, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

 

6. W zakresie wybory oferty najkorzystniejszej Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy 

jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami;  

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia w rozumieniu 

przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 

z późn. zm.); 

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

5) zawiera rażące błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

6)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

X. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do zawarcia umowy, 

w terminie do 30 dni do daty wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający w celach informacyjnych przedstawia wzór umowy w załączniku nr 4 do zapytania 

ofertowego.  

 

XI. OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY  

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wzoru umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) 

przed zawarciem umowy właściwej w zakresie: 

1) Długości terminów płatności wynagrodzenia, z wyłączeniem zmian istotnych określonych w 

rozdziale  XII pkt. 5; 

2) Sposobu naliczania kar umownych, z wyłączeniem zmian istotnych zmian istotnych określonych w 

rozdziale  XII pkt. 5; 

3) Innych zapisów wzoru umowy o ile ich zmiana nie stanowi zmian istotnych określonych w rozdziale  

XII pkt. 5; 
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2. Wszelkie zmiany wzoru umowy muszą zostać skonsultowane i zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

3. Zmiany wzoru umowy prowadzące do zmiany charakteru umowy nie będą przez Zamawiającego 

uwzględniane. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany zawartej z Wykonawcą umowy 

właściwej : 

1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

2) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. 

wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia 

ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na 

podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; 

3) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa 

się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których 

Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub 

skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie; 

5. Za zmianę istotną należy rozumieć zmianę która zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do 

charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi 

co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 

przyjęto by oferty innej treści; 

2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 

3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy 

lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w przypadkach innych niż: 

a. na podstawie postanowień ujętych w rozdziale XI pkt. 4, 

b. w wyniku połączenia, podziału , przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

5. Wszelkie zmiany umowy właściwej mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności za zgodą obu stron. 

 

XII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

W niniejszym zamówieniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XIII. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, 

przez które należy rozumieć udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
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zamówienia uzupełniającego, na usługi lub roboty budowlane, polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług lub robót budowlanych. 

 

XIV. WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na piśmie 

lub w drodze elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w 

formie pisemnej, drogą elektroniczną ( e-mail) lub faksem. 

a. Pisemnie, na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk, 

b. Faxem: 58 347 29 13, 

c. Drogą elektroniczną, na adres: ewakield@pg.edu.pl 

3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej 

zamawiającego w dokumentacji postępowania, bez ujawnienia źródła a także przesłana Wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający upubliczni zmienione zapytanie ofertowe 

ze wskazaniem treści zmienionej i datą dokonania tego upublicznienia. Jednocześnie Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to 

konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian ofertowego a także opis dokonanych zmian. 

 

XV. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 

 

1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca chcąc dokonać 

zmiany lub wycofana oferty musi złożyć na piśmie lub w drodze elektronicznej oświadczenie o zmianie 

lub wycofaniu oferty. Ww. oświadczenie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 

oferta. Na pierwszej stronie Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć czy jego pismo dotyczy ZMIANY 

OFERTY czy WYCOFANIA OFERTY. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby umocowane 

do zmiany lub wycofania oferty. 

2. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert. 

3. W razie dokonania zmiany zapytania ofertowego przez Zamawiającego, w razie gdy zmiana ta dotyczy 

zakresu zamówienia bądź innych istotnych warunków zamówienia mogących mieć wpływ na ofertę 

Wykonawcy. Zamawiający uzna, iż Wykonawca składając ofertę uwzględniającą zmianę zapytania 

ofertowego po upublicznieniu zmiany zapytania ofertowego, wycofuje wcześniejszą ofertę złożoną 

przed upublicznieniem zmiany zapytania ofertowego. 

 

XVI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty (załącznik nr 1) wraz z Formularzem rzeczowo-cenowym 

(Załącznik nr 2) oraz Oświadczeniem o braku powiazań kapitałowych (Załącznik nr 3), należy złożyć 

w formie pisemnej do Działu Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 212, 

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: 

ewakield@pg.edu.pl  

2. Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo 

mailto:ewakield@pg.edu.pl
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3. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów 

zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym). 

4. Termin składania ofert upływa z końcem dnia 15.06.2018r. Decyduje data wpływu do  Działu 

Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 212 lub data wpływu wiadomości 

e-mail na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi elektronicznej). 

 

XVII. WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERTY 

 

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w Rozdziale III (Warunki udziału w postępowaniu), lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. 

 

XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

 

1. Niniejsze postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (m.in. 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z 

późn. zm.), powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie 

jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), 

adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności. 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa np. przez przedłożenie Zamawiającemu stosownych 

dokumentów lub oświadczeń. 

2. Zamawiający zastrzega, że niniejsze Zapytanie ofertowe (ogłoszenie) stanowi zaproszenie do 

składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty 

Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Excento Sp. z o.o. lub 

zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez 

Zamawiającego umowy. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 

2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) . 

3. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie oferty, 

obejmujące cały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny, koszt 

przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego. 

 

XIX. OSOBY DO KONTAKTU 

 

1. W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować 

się z Ewą Życką-Kiełdanowicz, adres e-mail: ewakield@pg.edu.pl 

 

 

 

mailto:ewakield@pg.edu.pl
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Załączniki: 

1. Formularz oferty, 

2. Formularz rzeczowo-cenowy, 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

4. Wzór umowy. 

 

 

 

Z poważaniem  

                    Piotr Markowski  

Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia 

  



 

                                                                                                  Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego    

 

........................................             ......................., dnia ....................... r.  

(pieczątka Wykonawcy) 

 

Nr postępowania: PZ/20/2018/II+/EX 

 

EXCENTO Sp. z.o.o. 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Dotyczy: wykonanie badań właściwości przetwórczych oraz sporządzenie raportu z badań 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie badań właściwości przetwórczych oraz sporządzenie 

raportu z badań w projekcie „Inkubator Innowacyjności+” realizowaną w ramach projektu pozakonkursowego 

pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

(Działanie 4.4). 
 

Ja/my niżej podpisani:  

imię .......................... nazwisko ......................... 

imię .......................... nazwisko ......................... 

działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa : 

Adres siedziby: 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) 

Adres e-mail: 

REGON nr  NIP nr 

 

KRS/CEIDG: 

 

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami określonymi w Zapytaniu 

ofertowym. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto [PLN]: …………………………….……….., 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………..)  

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w określonym przez Zamawiającego terminie 

4. Oświadczam/y, że cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, 

nieuwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego. 
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, nie wnosimy do jego 

treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której 

upływa termin składania ofert. 

7. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy o treści 

zgodnej  z zapisami zapytania ofertowego, skonsultowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/Pani:  

imię .......................... nazwisko ......................... 

tel. ……………………. fax ……………………. adres e-mail:………………………….. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

10. Spis załączników składających się na niniejszą ofertę:  

1. …………………………………………………………………………………………………, 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……..……………………………………… 
    (podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez 

jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

 

…………………………… 

            (pieczątka Wykonawcy) 

 

            Nr postępowania: PZ/20/2018/II+/EX 

Excento Sp. z o.o. 

al. Zwycięstwa 27 

80-219 Gdańsk  

 

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

 

na wykonanie badań właściwości przetwórczych oraz sporządzenie raportu z badań w projekcie 

„Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie 

zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i 

przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 

 

Przedmiot zamówienia Cena netto PLN Cena brutto PLN 

wykonanie badań właściwości przetwórczych oraz 

sporządzenie raportu z badań 
  

 

 

Cena przedmiotu zamówienia musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem przedmiotu 

zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

 

 

 

Cenę oferty należy przenieść w odpowiednie miejsca do Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

 ......................., dnia ....................... r. 

 

      

……..……………………………………… 
    (podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

 

........................................                ......................., dnia ....................... r.   

(pieczątka Wykonawcy) 

 

Nr postępowania: PZ/20/2018/II+/EX 

 

Dotyczy: wykonanie badań właściwości przetwórczych oraz sporządzenie raportu z badań. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem/ jestem* powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym.  

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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: 

 

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 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

……..……………………………………… 
    (podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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  Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

Nr postępowania: PZ/20/2018/II+/EX 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu .......................... 2018 r. w Gdańsku 

pomiędzy: 

Excento Sp. z o. o., ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  

NIP: 9571068929; REGON: 221890770;  

Wpisaną do KRS pod nr 0000461676 

 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Malickiego – Prezesa Zarządu  

Damiana Kuźniewskiego – Viceprezesa Zarządu 

 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 

NIP: ...................................; REGON: ......................................... 

wpisanym do KRS pod nr .......................................... / CEIDG 

reprezentowanym przez: 

1. ..................................................... - ...................................................................... 

2. ..................................................... - ...................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

który wyłoniony został na podstawie złożonej oferty w zamówieniu nr PZ/08/2018/II+/EX 

Wspólnie zwanymi dalej razem Stronami 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy (zwanym dalej Przedmiotem Umowy) jest usługa polegająca na wykonanie 

badań właściwości przetwórczych oraz sporządzenie raportu z badań w ramach projektu 

„Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w projekcie pozakonkursowym pn. „Wsparcie zarządzania 

badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i 

przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 

4.4), proces realizacji usługi i wnioski poczynione w trakcie jej wykonywania zostaną przedstawione 

Zamawiającemu w formie raportu z wykonania usługi (zwanego dalej Raportem). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania  przedmiotu umowy  w  sposób  zgodny  z  wymaganiami  

Zamawiającego, w szczególności określonymi w rozdziale  II. Zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca oświadcza, że z dniem przekazania Zamawiającemu Raportu oraz Dokumentacji przenosi 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Raportu i Dokumentacji w ramach Wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy na następujących polach eksploatacji: 
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Raportu i Dokumentacji – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy Raportu i Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową niezależnie od formatu zapisu; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Raport i Dokumentację utrwalono - 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy bez ograniczeń 

ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych; 

c) w zakresie rozpowszechniania Raportu i Dokumentacji w sposób inny niż określony w punkcie b) – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnienie Raportu i Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw 

zależnych do Raportu i Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustępie 

poprzedzającym niniejszej Umowy w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania niezbędnych informacji i pomocy potrzebnej do 

zrozumienia i wyjaśnienia niejasności we wszystkich sprawach będących Przedmiotem Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności konieczne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany z najwyższą starannością, zgodnie 

ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i wytycznymi ze strony Zamawiającego, wynikającą z 

zawodowego charakteru jego działalności i w sposób gwarantujący pełne i prawidłowe zabezpieczenie 

interesów Zamawiającego. 

 

§ 2 

Warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 30.11. 2018 r. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

……………………, e-mail: ………………….. , tel.: ………………………… 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………….., e-mail: …………………... , tel.: ……………………… 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy (zwane dalej Wynagrodzeniem) wynosi: 

……………. zł brutto, (słownie: ………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i należytego 

sposobu realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z warunkami wskazanymi w § 4 Umowy.  

 

§ 4 

Finansowanie 

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowany Przedmiot Umowy jest 

dostarczenie przez Wykonawcę kompletnego Raportu wykonanego zgodnie z warunkami wskazanymi 

w rozdziale III. pkt. 3 Zapytania ofertowego oraz podpisane przez Strony protokołu końcowego, (zwany 

dalej Protokołem) bez zastrzeżeń (załącznik nr 1 do Umowy). 

2. Dokumentacja, Raport oraz Protokół zostaną przekazane do biura Zamawiającego na adres biura 

Excento Sp. z o.o. przy Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk. (adres korespondencyjny to: ul. G. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) Koszty dostarczenia i złożenia wyżej wymienionych dokumentów 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

mailto:piomar@pg.edu.pl
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3. Faktury będą wystawione według danych Zamawiającego wskazanych w komparycji Umowy 

i przesłane na adres korespondencyjny podany w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Zapłata Wynagrodzenia za prawidłowo wystawioną fakturę będzie płatna przelewem do 14 dni od daty 

jej otrzymania, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

Braki przedmiotu umowy 

1. W przypadku gdy, w toku czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone braki rozumiane 

jako w szczególności: pominięcie, niecałkowite wykonanie lub wykonanie nienależycie którejś z 

czynności określonych w § 1 ust. 2 Umowy (zwane dalej Brakami) Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli braki są możliwe do uzupełnienia przez Wykonawcę Zamawiający może przesunąć termin 

odbioru Przedmiotu Umowy do czasu ich uzupełnienia; 

2) jeżeli Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości uzupełnienia braków, ale według Zamawiającego 

jest możliwość użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy i przyjąć Przedmiot Umowy; 

3) jeżeli Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości uzupełnienia braków i Przedmiot Umowy nie 

nadaje się w ocenie Zamawiającego do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający 

może odstąpić od Umowy i żądać zapłaty kary umownej o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

2. Odmowa przyjęcia Przedmiotu Umowy jest równoznaczna z uznaniem, że nie został on wykonany 

i dostarczony w terminie lub też Przedmiot Umowy zawiera braki o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. W przypadku, gdy braki są możliwe do uzupełnienia przez Wykonawcę i Zamawiający skorzysta 

z możliwości przesunięcia terminu odbioru, o którym mowa w ust.1 pkt 1 to: 

1) jeżeli braki zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w sposób właściwy w ocenie Zamawiającego i 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiającemu przysługują kara umowna, o 

której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy tj. za opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z 

terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy; 

2) jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w sposób właściwy, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić 

od Umowy i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

3) jeżeli termin do usunięcia braków upłynie bezskutecznie Zamawiający będzie miał prawo odstąpić 

od Umowy i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w realizacji w Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% Wynagrodzenia określonego w 

§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony odpowiednio od terminu określonego w § 2 

ust. 1 Umowy; 

2) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20% Wynagrodzenia. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 10 dni od daty 

powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie, tj. m.in. w 

przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, 

gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych dotyczących zamówienia 

podstawowego z przysługującego mu wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

5. Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za odstąpienie 

od Umowy. 

§ 7 

Poufność 

1. W czasie trwania Umowy a także po jej ustaniu, Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy 

informacji określonych bądź oznaczonych jako Informacje Poufne, w tym informacji technicznych, 

technologicznych, produkcyjnych, organizacyjnych,  know-how, prawnych, finansowych, handlowych 

lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, z którymi zapoznają się bądź które uzyskają 

w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości 

publicznej i powszechnie znanych i co do których każda ze Stron podjęła niezbędne działania w celu 

zachowania ich w poufności. 

2. Poufnością objęte są w szczególności: 

a)    informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1419, z późn. 

zm.); 

b)    informacje, materiały i dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.); 

c)     informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.); 

d)    Informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776  z późn. zm.); 

3. Ujawnienie, przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek Informacji Poufnej osobie trzeciej wymagać 

będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych przez Zamawiającego 

informacji poufnych i ich ochrony przed utratą oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. 

5. Wykonawca oświadcza, że będzie korzystał z informacji przekazanych przez Zamawiającego 

wyłącznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy i w sposób zapewniający ochronę poufności. 

6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie materiały oraz dokumenty otrzymane od 

Zamawiającego niezależnie od formatu zapisu tych dokumentów oraz nośniki, na których 

ww. dokumenty zostały zapisane bądź uzyskane w trakcie wykonywania Umowy, a dotyczące 

Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od daty zrealizowania Przedmiotu Umowy lub w przypadku 

wcześniejszego rozwiązania Umowy - w ciągu 7 dni od daty jej rozwiązania. 

 

§ 8 

Własność intelektualna 

1. Strony uznają, że na mocy niniejszej Umowy nie dochodzi do jakiegokolwiek obciążenia lub 

rozporządzenia jakimikolwiek prawami własności intelektualnej należącymi do Zamawiającego, 

w szczególności na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający nie udziela Wykonawcy, wyraźnie lub w 

sposób dorozumiany, jakiegokolwiek prawa własności przemysłowej, lub innego prawa własności 

intelektualnej, w tym nie udziela jakiejkolwiek licencji. 

2. Strony uznają, że dokumenty dostarczone przez Zamawiającego, a także wszelkie opracowane 

materiały i informacje związane z realizacją niniejszej Umowy stanowią własność Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego Przedmiot Umowy będzie wolny od wad prawnych, 

w szczególności praw osób trzecich związanych z prawami autorskimi.  
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§ 9 

Pozostałe warunki wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie 

mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw 

na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub 

znaków towarowych, w odniesieniu do Przedmiotu Umowy. 

2. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 

wzajemnie w formie pisemnej (e-mail). Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku 

obciążają stronę zobowiązaną. 

3. Odbioru Raportu dokonają upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele spisując wraz 

z przedstawicielami Wykonawcy Protokół podpisywany przez obie Strony. 

4. Jeżeli przy odbiorze Raportu Zamawiający stwierdzi niezgodności bądź braki, Wykonawca 

zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie 

Strony. W takim przypadku, terminem odbioru całości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 

2 Umowy, upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury, jest dzień uzupełnienia braków bądź 

usunięcia niezgodności. 

5. Zamawiający przystąpi do odbioru Raportu w terminie 3 dni od daty jego dostarczenia przez 

Wykonawcę. 

 

§ 10 

Zmiana i odstąpienie od Umowy 

1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności z wyłączeniem 

zmian lub uzupełnień w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób odpowiedzialnych za 

realizację Umowy. 

2. Zmiany lub uzupełnienia w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób odpowiedzialnych 

za realizację Umowy, następują w chwili skutecznego doręczenia informacji odnośnie danych 

personalnych mających zostać wpisanymi do treści Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany umowy: 

1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

2) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. 

wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny 

oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na 

podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; 

3) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się 

zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których 

Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki 

uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie; 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie:  

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2) stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dostarczonego przedmiotu Umowy z Zapytaniem 
ofertowym wraz z załącznikami lub ofertą Wykonawcy. 

3) w przypadku stwierdzenia obciążenia przedmiotu Umowy wadami prawnymi. 
 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 
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1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, ani przenieść obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2017 poz. 459 z późn. zm.). 

3. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

§ 12 

Wykaz załączników 

Integralną część Umowy stanowi Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy 

(wypełniony załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz załączniki 1-2 do Umowy. 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Protokół końcowy. 

2. Odpis z KRS/CEIDG dotyczący Wykonawcy. 

 

Zamawiający                            Wykonawca
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Gdańsk, dnia………………….. 

PROTOKÓŁ  

 

dotyczący przekazania – odbioru Dokumentacji wykonawczo - koncepcyjnej w ramach realizacji Przedmiotu 

Umowy wykonanego dla Umowy nr ………………………..z dnia ………………………… zawartej pomiędzy: 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Excento sp. z o.o.  

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

Przedstawiciel Wykonawcy: 

 

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

Przedmiot Umowy: 

Wykonanie usługi polegającej na wykonanie badań właściwości przetwórczych oraz sporządzenie raportu 

z badań w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w projekcie pozakonkursowym pn. 

„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i 

przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 

 

Potwierdzenie realizacji Umowy: 

Zamawiającemu przedstawiono wykonanie Przedmiotu Umowy dotyczącego Umowy nr 

………………………z dnia …………………..w formie Dokumentacji w liczbie ……… egzemplarzy. 

Przedmiot Umowy został zrealizowany zgodnie / niezgodnie* z Umową nr …………………. z dnia 

…………………. 

Wykonawca przekazuje a Zamawiający przyjmuje bez zastrzeżeń Dokumentację 

…………………………………..……., w liczbie…………………. egzemplarzy*. 

 

Uwagi dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy:*  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
*

) 
niepotrzebne skreślić 

 

Termin uzupełnienia braków:* 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
*

) 
niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

….…………………………………………………  ….………………………………………………… 

(podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego)  (podpis upoważnionego pracownika Wykonawcy) 

 


