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Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  12032021 

na dostarczenie aparatury i akcesoriów badawczych 

 

 W związku z realizacją projektu numer NOR\POLNOR\HERA\0043\2019  pt: „HERA 

(Hydrogen Energy Rechargable Architectures): Coupling of on-demand hydrogen 

generation and storage” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie  

aparatury i akcesoriów badawczych zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 
 

 

InPhoCat - Innovative Photocatalytic 
Solutions Sp. z o. o.  

ul. Brzask 49, 30-381 Kraków 
NIP: 944-224-88-13  
KRS: 0000567932 

 

II. PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA wraz z wymaganiami  

a. Oświetlacz ksenonowy - urządzenie wyposażone w lampę ksenonową o mocy min. 150 W, 
o niskiej emisyjności elektromagnetycznej zapłonnika i z poziomym ustawieniem palnika 
lampy.  
Wymagania: 
- system stabilizacji prądu (>=0,1%),  
- system stabilizacji światła w zakresie 60-120%, 
- zasilacz zasilany prądem 230V, 50Hz; 
- systemem chłodzenia wodnego, 
- gwarancja: 2 lata, 
- instrukcja obsługi, 
- szkolenie wstępne z obsługi urządzenia. 
b.  Spektrometr fotoelektryczny - Urządzenie stosowane m. in. do pomiaru fotoprądów w 
próbkach fotoaktywnych dostosowane do pomiarów w układach dwu- i trójelektrodowych. 
Wymagania systemu do naświetlania: 
- potencjostat: zakres pomiaru prądu: 10 mA - 100 nA i zakres nastawu potencjałów nie 
mniejszy niż : -5 V do 5 V, 
- system oświetlania LED z dostępnnymi długościami fali  np.[nm]: 365, 385, 405, 450, 520, 
590, 630, 740, 840, biały, 
- moc LED: 3 W, 
- Elektroda referencyjna: Ag/AgCl, 
- Elektroda pomocnicza: Pt, 
- Gwarancja: 2 lata, 
- Oprogramowanie do obsługi urządzenia, 
- Połączenie z komputerem: USB (np. 2.0), 
- Instrukcja obsługi, 
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- szkolenie wstępne z obsługi urządzenia. 
 
c. Elektroda  referencyjna Ag/AgCl  
- wypełnienie 3M NaCl ew. 3MKCl (do ustalenia) 
d. Elektroda platynowa - "drut", długość ok 6-7 cm, grubość fi 1mm 
e. FILTR ŚWIATŁA SŁONECZNEGO -  Filtr Air Mass 1.5G  
- średnica minimum 9 cm (dopuszcza się inny wymiar, ale musi być dostosowany do 
oświetlacza ksenonowego). 
- gwarancja 2 lata. 
 
f. Dyfuzor (lub inny system) do uzyskania homogenicznego źródła światła z lampy 
ksenonowej 
- średnica 9 cm, 
- gwarancja 2 lata. 
 

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA 

a. Termin składania ofert do dnia 20.03.2021, 

b. Termin dostawy do dwóch tygodni od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego, 

c. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, 

d. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 

a. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym*,  

b. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy . 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

a. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim. 

b. Oferta musi: 

 • Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe.  

• Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych 

mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).  

• Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną 

one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert). 

• Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.) oraz informację o pozostałych 

wymaganiach zgodnie z punktem II  • 

• Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 12032021  
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Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem 

oferty z przyczyn formalnych.  

VI. KRYTERIA OCENY OFERT  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

a. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:  

• złożenie oferty w terminie (czyli do 20.03.2021);  

• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w punkcie V;  

• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami 

określonymi w punkcie II.  

b. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonywania oceny: • Cena 100%  

c. Sposób dokonywania oceny:  

• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami 

zapytania. W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch 

dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności 

termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do 

ponownego przedstawienia cen. Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z 

podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 

pkt):  

• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;  

• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;  

• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia 

zaakceptowania przedstawionej oferty. 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

a. Termin składania ofert: 20.03.2021 r. godz. 18:00. 

b. Oferta wraz z ew. załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: info@inphocat.pl w terminie do 20.03.2021. 

c. Oferty złożone po terminie (po20.03.2021)  nie będą rozpatrywane. Decyduje data i 

godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.  

d. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

mailto:info@inphocat.pl


 
  

 

Projekt nr NOR\POLNOR\HERA\0043\2019 pt.: „HERA (Hydrogen Energy Rechargable Architectures): 
Coupling of on-demand hydrogen generation and storage” realizowany w ramach Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021; Operatorem Programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
 

 

e. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

f. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  http://www.inphocat.pl/  

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na 

adres email, z którego została przesłana oferta na adres e-mail wskazany w ofercie.  

X. DODATKOWE INFORMACJE  

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany 

będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim 

oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich 

wiążące.  

b. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie 

odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie 

otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, 

a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w 

projekcie, tj.: • występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia • 

występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, 

zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. II. 

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

-  unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia,  

- zmiany  zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu,  

- zakupu jednej z jego części/pozycji,  

- pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  
 

Dodatkowych informacji udziela p. Joanna Macyk pod adresem email: jmacyk@inphocat.pl 
  
* 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 przeprowadzaniem procedury wyboru 
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

o 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.  
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