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ZAPYTANIE OFERTOWE

NR5/FWI-C19/2020/074
ZAKUP DRUKARKI 3D ORAZ KOLOROWEJ DRUKARKI DO ETYKIET
W ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6
Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Poddziałania 1.6.2 Dotacja dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP
w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19

Toruń, dnia 20-09-2021

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Farmator Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
87-100 Toruń ul. Na Zapleczu 4B
NIP 8792544115
Tel 56/6588865 email: zamowienia@farmator.eu
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

II.

TRYBZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze zapytanie ofertowe 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.).
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności,
efektywności, jawności, przejrzystości i równegodostępu.
3. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla
innowacyjnych MŚP FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO (nabór 5/FWI/2020)
4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak
bezstronności iobiektywności.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podaniaprzyczyn a zwłaszcza jeśli postępowanie jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia lub kwota
najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczona na finansowanie zamówienia. Wykonawcy nie
przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie pieniężne za poniesione koszty przygotowania i złożenia
oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem do wykonawcy dotyczącym
dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
7. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ,
KOD CPV30232100-5: Drukarki i plotery

Lp
1

Opis i wymagania
Przemysłowa Drukarka 3 D z programem operacyjnym z dużym obszarem roboczym
-rozmiar obszaru roboczego: dł: 300-420 mm x szer: 300-420 mm x wys:300-420 mm,
- nowa (nieużywana),
- intuicyjny program operacyjny,
- możliwość druku również niewielkich elementów,
- drukarka kompletna - nie wymaga zakupu dodatkowych akcesoriów w celach
eksploatacyjnych np. dyszy itp.
- powtarzalna, przemysłowa jakość druku, oraz możliwość druku krótkich serii,
- prosta instalacja,
- dokumentacja techniczna w j.polskim,
- wyposażona w panele boczne i górną pokrywę, z filtrem, pozwalające zachować właściwą
temperaturę roboczą,
- w zestawie zasilacz awaryjny UPS.

Ilość
1 szt.

2

Kolorowa drukarka do etykiet samoprzylepnych

1 szt.

- nowa (nieużywana),
- intuicyjny program operacyjny do projektowania,
- drukarka kompletna - nie wymaga zakupu dodatkowych akcesoriów w celach
eksploatacyjnych za wyjątkiem materiałów zużywalnych,
- współpracująca z systemem Windows,
- dokumentacja techniczna w j. polskim,
- możliwość druku w różnych kolorach (CMYK) i rozmiarach etykiet samoprzylepnych,
odpornych na wodę,
- maksymalna szerokość zadruku ≥ 101 mm,
- minimalna wysokość etykiety 26 mm,
- minimalna rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi.

IV. WARUNKI UMOWY/DOSTAWY
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego asortyment wolny od wad oraz zgodny
z opisem przedmiotu zamówienia, w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt wraz z
rozładunkiem, w terminie do 7 dni od chwili złożenia zamówienia na nr faksu lub e - mailem wskazany w
ofercie, na adres: Farmator Sp z o.o. ul Na Zapleczu 4B 87-100 Toruń w godzinach od 8:30 do 14:00.
Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w soboty, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym
po wyznaczonym terminie.
3. Za dostarczony towar Wykonawca wystawi faktury według zaoferowanych cen jednostkowych na podstawie
zamówienia.
4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie asortymentu, Wykonawca ma obowiązek poinformowania
Zamawiającego o opóźnieniu pisemnie na email: sprzedaż@farmator.eu .
5. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. Przy czym faktura może zostać przesłana w wersji elektronicznej na adres: sprzedaz@farmator.eu
6. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na podstawie
polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, na dostarczony przedmiot
Umowy. Okres gwarancji liczy się od daty bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy.
8. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca może powierzyć innej firmie wyłącznie za uprzednią zgodą
Zamawiającego.
9. Okres gwarancji jakości ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od
zgłoszenia do skutecznego usunięcia awarii, usterki lub wady.
10. W okresie gwarancyjnym w przypadku stwierdzenia wad/awarii/usterek Wykonawca zapewni naprawy
gwarancyjne w miejscu użytkowania lub w innym miejscu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić Zamawiającego z prawidłowej obsługi sprzętu w terminie maksimum
7 dni po dostawie lub w terminie ustalonym z Zamawiajacym.
12. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy dot. gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z
tytułu rękojmi za wady na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili jej

zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
14. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca pokryje
wszystkie koszty

(transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem asortymentu, będącego

przedmiotem niniejszej umowy u innych dostawców. Mimo wykonania zastępczego, Zamawiający nie traci
uprawnień naliczanie kar umownych) względem Wykonawcy.
15. Kary umowne:
1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie
b) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia– w wysokości 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w ofercieza każdy dzień opóźnienia;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot dostawy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający – w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji, gdy środki pochodzące z dofinansowania, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3) Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych, na zasadach ogólnych.
4) Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań oraz opóźnień w ich realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu wystąpienia siły wyższej.
16. Siła wyższa
Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań oraz
opóźnień w ich realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu wystąpienia siły wyższej. Za wystąpienie siły wyższej
uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć
oraz którym nie można zapobiec, które mają wpływ na realizację umowy.
17. Zamawiający

przewiduje

możliwość

wprowadzenia

następujących

zmian

do

umowy,

w okolicznościach określonych poniżej, jednak zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru
dostawy.
a) w zakresie terminu wykonania dostawy w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia
na etapie rozpisywania postępowania ofertowego, a mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do
dokonania czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy.
b) zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego,z przyczyn
od niego niezależnych, m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie.
c) zmiana zapisów innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub zmian rynkowych ,których
nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty i zapytania ofertowego.
d) dopuszczalne będą zmiany umowy będące następstwem zmiany rozporządzeń, przepisów i dokumentów
programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków
unijnych, Decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej
Programem Operacyjnym w zakresie w jakim zmiany lub decyzje te mają wpływ na wykonanie Umowy.
e) Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury VAT przed terminem realizacji dostawy będącej przedmiotem
umowy. Faktura VAT, może być wystawiona nie wcześniej niż trzydziestego dnia przed dokonaniem

dostawy przedmiotu dostawy. W przypadku wystawienia faktury VAT przed terminem dokonania dostawy i
uchybienia terminowi dokonania dostawy w terminie wskazanym w zdaniu

powyżej, Wykonawca

zobligowany jest wystawić odpowiednią fakturę korygującą, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.

18. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich
polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo, ze
względu na siedzibę Zamawiającego.

V.

KRYTERIA OCENY:

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów: Cena 100 %
Sposób przyznawania punktacji:
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt w kryterium cena.
Cena - punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

𝒄=

𝒄𝑵
𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕.
𝒄𝟎

gdzie:
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku), 1 % = 1 pkt
CN- oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty
W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy
uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert. Do realizacji zostanie
wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za
niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W
cenie ofertowej brutto Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamówienia.
UWAGA:
W przypadku otrzymania ofert z jednakowymi cenami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa od ceny oferty
pierwotnej.

VI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Cena oferty to cena brutto.
3. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:
a. Ilość towaru x cena jednostkowa netto = wartość netto;
b. Następnie mnoży wartość netto x %VAT = wartość podatku VAT;
c. Wartość podatku VAT + wartość netto = wartość brutto (cena oferty brutto).
4. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na
każdym etapie wyliczania ceny;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji płatności z wykorzystaniem mechanizmu „podzielnej płatności”;
6. Rachunek bankowy widniejący na fakturze VAT musi być zgodny z rachunkiem umieszczonym w „wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do
rejestru VAT”.

7. Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (koszt dostawy leży
po stronie Wykonawcy). Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w cenie, tak aby podana cena za realizację
przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i
innych działań w celu jej określenia.
VII. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania
ofertowego w tym warunków umowy.
2. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia,
Zamawiającyinformuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których
parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie
zamówienia.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego wyroby spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że
wyrób jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym
ofertę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związkuz
wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych,
technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w
załącznikach).
e) Oferent nie dokona uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
terminie.
Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów.
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA:
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień – załącznik nr 2.
2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 2.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – załącznik nr 2.
4. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia –
załącznik nr 1.
5. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub
członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowoakcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych – załącznik nr 2.
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego
IX. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM ORAZ W
ZAKRESIE WKLUCZEŃ:
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe 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:
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 z linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są w stanie likwidacji lub upadłości.
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku postawienia go w stanie likwidacji lub upadłości
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

X.

1. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Wykonawcy.
Dopuszcza się podpis kwalifikowany elektroniczny.
2.
3.
a)
b)

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:
Wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego: załącznik nr 1 do zapytania;
Oświadczenia: załącznik nr 2 do zapytania.

XI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.10.2021 r.
Wykonawca na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
XII. KONTAKT I WNIOSKI O WYJAŚNIENIA
Wnioski o wyjaśnienia prosimy kierować do Pani Jolanty Gołębiewskiej na email zamowienia@farmator.eu
XIII. MIEJSCE I TERMINSKŁADANIAOFERT:
Oferty należy złożyć do dnia 27.09.2021r. godz. 12:00
Oferty należy składać mailowo na adres: zamowienia@farmator.eu

XIV. Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Farmator Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Na Zapleczu 4B kontakt: office@farmator.eu
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;
- na podstawie art.16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatwierdził
Prezes Zarządu Jolanta Gołębiewska.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy_ załącznik nr 1
2. Oświadczenie_ załącznik nr 2

Załącznik nr 1 do zapytania nr 5/FWI-C19/2020/074

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane oferenta:
Firma
Adres
korespondencyjny
NIP
REGON (jeśli dotyczy)
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe

Telefon/fax
adres e-mail

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie(wypełnić)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ilość

Przemysłowa Drukarka 3 D z programem operacyjnym z dużym
obszarem roboczym
-rozmiar obszaru roboczego: dł: 300-420 mm x szer: 300-420 mm x
wys:300-420 mm,
- nowa (nieużywana),
- intuicyjny program operacyjny,
- możliwość druku również niewielkich elementów,
- drukarka kompletna - nie wymaga zakupu dodatkowych akcesoriów w
celach
eksploatacyjnych np. dyszy itp.
- powtarzalna, przemysłowa jakość druku, oraz możliwość druku krótkich
serii,
- prosta instalacja,
- dokumentacja techniczna w j.polskim,
- wyposażona w panele boczne i górną pokrywę, z filtrem, pozwalające
zachować właściwą temperaturę roboczą,
- w zestawie zasilacz awaryjny UPS.

1 szt.

Wartość
netto

Stawka
VAT %

Wartość
brutto

Kolorowa drukarka do etykiet samoprzylepnych
- nowa (nieużywana),
- intuicyjny program operacyjny do projektowania,
- drukarka kompletna - nie wymaga zakupu dodatkowych akcesoriów w
celach
eksploatacyjnych za wyjątkiem materiałów zużywalnych,
1 szt.

- współpracująca z systemem Windows,
- dokumentacja techniczna w j. polskim,
- możliwość druku w różnych kolorach (CMYK) i rozmiarach etykiet
samoprzylepnych, odpornych na wodę,
- maksymalna szerokość zadruku ≥ 101 mm,
- minimalna wysokość etykiety 26 mm,
- minimalna rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu
zastrzeżeń.Składając niniejszą ofertę, oświadczam, że:

zamówienia

i nie

wnoszę

do

niego

a) cena przedstawionej oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia;
b) akceptuję terminy i warunki płatności oraz zasady współpracy określone w zapytaniu ofertowym nr
5/FWI-C19/2020/074
c) spełniam warunki określone w Zapytaniu Ofertowym;
d) oświadczam, że dokładając należytą staranność, zapoznałem się ze szczegółowymopisem przedmiotu
zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem
konieczne informacje do przygotowania oferty;
e) oświadczam, że warunki dostawy i umowy akceptuję w całości i bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązuję się do realizacji dostawy na zaproponowanych warunkach w określonym
przez Zamawiającego;
4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni;
5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie
odrzucona.
6. Wyrażam zgodę na poprawienie omyłek rachunkowych i pisarskich w ofercie.
7. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym w
zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia.
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

1. Oświadczenie –Załącznik nr 2

…………………………

………………………………..

Miejscowość i data

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do zapytania nr 5/FWI-C19/2020/074

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę do zapytania ofertowego na zakup drukarki 3D oraz kolorowej drukarki do etykiet, w związku z
powierzeniem organizacji Farmator Sp z o.o. - Grantu w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ
WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacja dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Projekt grantowy polegający
na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19. Nr 5/FWI-C19/2020/074
1. Oświadczam (oświadczamy), że spełniam (spełniamy) warunki udziału w Postępowaniu, zgodnie z
poniższym:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
b) wykonawca nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a także wspólnik spółki
jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz
spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie
skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
c) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości;
2. Oświadczam, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym
przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień
składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………..……………………….
Miejscowość i data

………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)

