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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25 03 2021 

na dostarczenie DERUKARKI 3D 

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  

 

 

II. PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA wraz z wymaganiami  

1. Drukarka 3D spełniająca nastepujące wymagania: 
-  obszar druku minimum 350x350x400, 
- technologia druk u: FFF/FDM, 
-  temperatura stołu: minimum 100°C, 
- temp dyszy: minimum 250°C, 
- min. grubość warstwy druku : 0,1 mm, 
- czujnik filamentu (detekcja kończącego się filamentu), 
- średnica filamentu: 1,75 mm, 
- uchwyt do filamentu, 
- funkcja autopoziomowania stołu,  
- czujnik autokalibracji i autopoziomowania i niwelacji nierówności stołu, 
- precyzja położenia osi XY:  12 µm, 
- prezycja położenia osi Z: 1 µm, 
- dokładność: +/- 0,1 mm, 
- stabilna konstrukcja: min. 4 punkty podparcia ruchomych ramion drukarki, 

wzmocnione ramię osi Z lub podwójne prowadnice osi Z, 
- głośności urządzenia podczas pracy: nie wyższa niż 50 dB, 
- zasilanie 24 V (zalecane by był wbudowany), 
- tryb pracy: online 

2. Filament PLA, średnica 1,75 mm, kolor biały (np. Polar white) - 1kg 
3. Filament PLA, średnica 1,75 mm, kolor czarny (np. Deep black) - 1kg 
4. Filament PLA, średnica 1,75 mm, kolor niebieski (np. Pacific blue) - 1kg 
5. Filament PLA, średnica 1,75 mm, kolor czerwony (np. Red lips) - 1kg 
6. Filament PLA, średnica 1,75 mm, kolor szary (np. Light gray) - 1kg 
7. Filament PLA, średnica 1,75 mm, kolor zielony (np. Green apple) - 1kg 
8. Filament PP, średnica 1,75 mm, kolor czarny (np. Graphite) - 1kg 
9. Filament PP, średnica 1,75 mm, kolor biały - 1kg 
10. Filament PP, średnica 1,75 mm, kolor transparentny - 1kg 
11. Filament ABS, średnica 1,75 mm, kolor czarny - 1kg 
12. Filament ABS, średnica 1,75 mm, kolor biały - 1kg 
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III. POZOSTAŁE WYMAGANIA 

a. Termin składania ofert do dnia 02.04.2021, 

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

Zamawiającego. Zamawiający potwierdza zgodę na realizację zamówienia 

elektronicznie. 

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 – do podpisania przez OFERENTA załącznik  

(Oswiadczenie do zapytania 25032021) 

b. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:  Zapoznanie z Oświadczeniem wymagane 

od OFERENTA w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO1 – do podpisania przez OFERENTA załącznik (Rodo InPhoCat 

HERA) 

c. Inne: 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. 25 03 2021  

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem 

oferty z przyczyn formalnych.  

 
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). 
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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 02.04.2021);  

• 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: 2.04.2021 r. godz. 16:00. 

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

elektronicznej na adres: info@inphocat.pl w terminie do 2.04.2021. 

c. Oferty złożone po terminie (po 2.04.2021)  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
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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/auctions/  

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;  
 

mailto:jmacyk@inphocat.pl

