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                                Warszawa, 24.07.2017 r. 

PKN/2/002476/17 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

I. DOTYCZY 

Zakup wraz dostawą 1 szt. komory klimatycznej do przechowywania paliw w zadanym zakresie 
temperatur. 

 

II. INFORMACJE O ZMAWIAJ ĄCYM 

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna  

ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

KRS: 0000028860 

NIP: 7740001454 

REGON: 610188201 

 

(dalej: „PKN ORLEN” lub „Zamawiający”) 

 

 

III. KONTEKST  

W związku z realizacją projektu badawczego pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości 
benzyny kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia 

produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania 

zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej” (dalej: Projekt), współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, PKN ORLEN ogłasza nabór ofert na wykonanie, 
sprzedaż, dostawę, posadowienie i podłączenie 1 szt. komory klimatycznej do przechowywania paliw 

w zadanym zakresie temperatur. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Niniejsze Zapytanie ofertowe obejmuje swym zakresem wykonanie, sprzedaż, dostawę, posadowienie 
i podłączenie 1 szt. komory klimatycznej do przechowywania paliw w zadanym zakresie temperatur 

(dalej: Komora klimatyczna lub Produkt), zgodnej  ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 

1 do niniejszego dokumentu oraz wszelkie inne czynności opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

 
V. KOD I NAZWA CPV 

38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania 
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zaproponowany przez Wykonawców termin realizacji zamówienia będzie podlegał ocenie (zgodnie z 

kryteriami opisanymi w rozdziale XI niniejszego Zapytania ofertowego). Łączna długość realizacji 

zamówienia nie powinna przekroczyć 10 tygodni od dnia podpisania Umowy na  dostawę Produktu. 

 

VII. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska. 

 

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę, której proponowany wzór stanowi  Załącznik 
nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

W przypadku uwag do treści przekazanego wzoru Umowy, Wykonawcy zobowiązani są o ich 

przesłanie razem z wiążącą ofertą.  

  

IX. DODATKOWE, ISTOTNE WARUNKI ZWI ĄZANE Z DOSTAWĄ, POSADOWIENIEM I 
UŻYTKOWANIEM KOMORY KLIMATYCZNEJ 

W ramach przedstawionych ofert należy uwzględnić następujące aspekty związane z Komorą 
klimatyczną: 

1. W związku z rozwa żanym sposobem realizacji zamówienia, Zamawiaj ący wzywa Oferentów 
do przedstawienia warunków handlowych dla 2 wariant ów Komory klimatycznej opisanych 
w Załączniku nr 1 (tj. w wariancie z wyposa żaniem posiadaj ącym certyfikaty ATEX oraz bez 
takiego certyfikatu). Finalna decyzja co do wybrane go wariantu Komory klimatycznej 
zostanie podj ęta przez Zamawiaj ącego po otrzymaniu ofert od Oferentów. Pozostałe 
warunki zwi ązane z zakupem Komory klimatycznej (w obu wariantac h) pozostaj ą tożsame. 

2. Miejsce wydania i dostawy: Zakład Produkcyjny PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock 
na działce wskazanej przez Zamawiającego. 

3. Wydanie Komory klimatycznej nastąpi zgodnie z obowiązującymi w PKN ORLEN S.A. 

procedurami i będzie obejmowało dostawę, posadowienie (na przygotowanym przez PKN ORLEN 

terenie) oraz uruchomienie Komory klimatycznej.  
4. Dostawca ponosił będzie koszty ubezpieczenia i ryzyka związanego z posadowieniem do 

momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, transportu do PKN ORLEN pojazdem lub 

pojazdami odpowiednio dobranym do wymiarów i ciężaru, w tym pojazdem umożliwiającym 

posadowienie Komory klimatycznej – tj. wyposażonym w dźwig o odpowiednim udźwigu. 
5. Dostawca wraz z PKN ORLEN zobligowani są do wspólnego sprawdzenia kompletności i 

zgodności Komory klimatycznej z wymaganiami technicznymi oraz działania wszystkich 

najważniejszych (z punktu widzenia użytkowego) elementów, w tym w zakresie utrzymania 

zadanej temperatury. 
6. Dostawca zobligowany jest do przeszkolenia personelu (min 3 osoby wskazane przez PKN 

ORLEN) w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego środka trwałego. 
7. Dostawca będzie zobligowany do zapewnienia obsługi Kierownika budowy o wymaganych 

prawnie kompetencjach i upoważnieniach, który odpowiedzialny będzie za zgodne z prawem 
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posadowienie Komory klimatycznej na wskazanym miejscu (w tym wypełnienie 

formalnych/administracyjnych zobowiązań wynikających z roli Kierownika budowy), zgodnie z 

pozyskanym przez PKN ORLEN pozwoleniem na budowę. 

8. Wymagany termin gwarancji – co najmniej 24 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego w trakcie którego Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi 
serwisowej, w tym m.in. wymaganych konserwacji i kontroli oraz wszystkich ewentualnych napraw 

wynikających z normalnego zużycia. 

9. W ramach wydania Komory klimatycznej Dostawca zobligowany jest do przekazania wszelkiej 

wymaganej prawnie oraz funkcjonalnie dokumentacji, w tym co najmniej: 
9.1. dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE) 

w zakresie składowania paliw I klasy wybuchowo ści;  
9.2. instrukcji obsługi oryginalnej z tłumaczeniem na język polski (jeśli dotyczy) min. w wersji 

elektronicznej; 

9.3. podstawowej i niezbędnej dokumentacji technicznej, w której znajdowałyby się wszystkie 
rysunki; 

9.4. dokumentacji potwierdzającej posiadanie certyfikatów ATEX dla wykorzystanego  

wyposażenia Komory klimatycznej (o ile dotyczy). 
 

X. OPIS KRYTERIÓW DOSTĘPU 

Do składania ofert są dopuszczone podmioty, które spełniają następujące kryteria dostępu: 

1. Dołączyły do przedkładanej oferty aktualny na dzień składania oferty odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego, lub kopię Wpisu do Ewidencji Działalności lub analogicznego dokumentu 

w przypadku podmiotów zagranicznych; 

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą: 

a. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i 

zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną 

wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami 

zdolnymi do wykonania Zamówienia;  

b. Nie zalegają z opłacaniem podatków; 

c. Nie zalegają z opłacaniem składek ZUS; 

d. Nie są podmiotem powiązanym 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: 

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 



                              

Strona 4 z 9 

 

iv. 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; 

e. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

f. Być podmiotem w stosunku do którego nie jest prowadzone postępowanie 

likwidacyjne czy upadłościowe. 

Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

3. Wykazały, że w okresie 5 lat poprzedzających termin złożenia ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowały minimum jedno 

zamówienie odpowiadające rodzajowo przedmiotowi niniejszego Zapytania ofertowego 
(dostawa komory klimatycznej o wielkości i parametrach funkcjonalnych zbliżonych do 

Produktu). W celu spełnienia niniejszego kryterium wymagane jest posiadanie doświadczenia 

w produkcji co najmniej 1 komory klimatycznej. Spełnienie niniejszego kryterium może zostać 

poparte zewnętrznymi referencjami Wykonawcy dołączonymi do przedkładanej oferty lub 
poprzez wypełnienie i złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4.  

 

W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów dostępu lub dostarczenia oferty nie zawierającej 

wymaganych elementów – Zamawiający może (ale nie musi) poprosić o uzupełnienie ww. danych lub 

też oferta może nie być rozpatrywana w ramach postępowania. Powyższe kryteria oceniane są w 
formule „spełnia / nie-spełnia”. 

 
XI. KRYTERIA OCENY OFERT 

Oferty spełniające kryteria dostępu określone w rozdziale X, zostaną poddane ocenie punktowej, 

zgodnie z kryteriami i metodyką oceny kryteriów przedstawioną poniżej.  

Ocena punktowa zostanie przeprowadzona dla jednego,  wybranego przez Zamawiaj ącego, na 
etapie post ępowa ofertowego, wariantu technicznego zwi ązanego z wymaganiami dot. Komory 
klimatycznej (tj. w zakresie wykonania z wykorzysta niem wyposa żania posiadaj ącego 
certyfikaty ATEX oraz bez takiego certyfikatu). 

Nr. Nazwa kryterium Maksymalna ilo ść 
punktów Sposób przyznawania punktacji 

1. Cena 1 sztuki Komory 
klimatycznej 90 pkt 

Punktacja będzie przyznawana zgodnie z 
wynikami wyliczenia wskaźnika (max. 90 pkt) 

�� �
����

��
	
 	100	 
 	90%	 

Gdzie: 

Wg – waga ceny 

Cmin – cena najtańszej oferty 
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Cr – cena rozpatrywanej oferty 

2. 

Czas reakcji 
gwarancyjnej/serwisowej. 

Liczone w godzinach od 
momentu zgłoszenia awarii 

4 pkt 

Punktacja będzie przyznawana zgodnie z 
wynikami wyliczenia wskaźnika (max. 4 pkt) 

 

��1 �
��1���

��1�
	
 	100	 
 	4% 

 

Gdzie: 

WE1 – waga deklarowanego czasu reakcji 
gwarancyjnej/serwisowej  

TE1min – najkrótszy oferowany czas reakcji 
gwarancyjnej/serwisowej  

TE1r – czas reakcji gwarancyjnej/serwisowej 
rozpatrywanej oferty 

3. 
Termin dostawy Produktu  

Liczone w tygodniach od dnia 
podpisania Umowy 

6 pkt 

Punktacja będzie przyznawana zgodnie z 
poniższymi założeniami (max. 6 pkt) 

 

8 tygodni = 6 pkt. 

9 tygodni = 4 pkt. 

10 tygodni = 2 pkt. 

Powyżej 10 tygodni = 0 pkt. 

Razem 100 pkt  

 

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze Wykonawcy lub opatrzona pieczątką 
firmową.  

Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy (w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osoby nie 

posiadające takich uprawnień zgodnie z dołączonym dokumentem rejestrowym, Wykonawca 

zobowiązany jest do dołączenia oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa lub 
upoważnienia do występowania w jego imieniu przez osobę/osoby podpisujące ofertę). 

 

Oferta powinna zawierać: 

a) Część formalną oferty: 
a. Co najmniej: nazwę  adres Wykonawcy oraz numer Zapytania ofertowego 

PKN/2/002476/17; 

b. Informacje i załączniki o których mowa w rozdziale X niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

b) Część merytoryczną obejmującą: 
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a. Opis proponowanej Komory klimatycznej, obejmujący swym zakresem wymagane 

dane przedstawione w Specyfikacji technicznej (Załącznik nr 1) z wyróżnieniem 

dotyczącym obu wariantów technicznych (tj. z wyposażaniem posiadającym 

certyfikaty ATEX oraz bez takiego certyfikatu) oraz: 

i. Informacje o wymaganych podłączeniach elektrycznych w miejscu instalacji 
(w tym informacje o umiejscowieniu i mocy wymaganych podłączeń Komory 

klimatycznej); 

ii. Informacje o wymaganych warunkach uziemienia Komory klimatycznej; 

iii. Informacje o innych wymaganych warunkach posadowienia Komory 
klimatycznej (o ile takie występują); 

iv. Informacje o warunkach pracy, wymaganiach środowiskowych i lokalowych 

do bezpiecznej pracy Komory klimatycznej i osób ją wykorzystujących. 

b. Termin związania ofertą, nie krótszy niż 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
jednokrotnego wezwania Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o 

okres nie dłuższy niż 30 dni. 

c) Część handlową zawierającą: 

a. Cenę wykonania przedmiotu Zamówienia, którą należy obliczyć uwzględniając pełny 
zakres Zamówienia określony w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Cenę należy 
przedstawi ć osobno dla obu wariantów technicznych dotycz ących wyposa żenia 
Komory klimatycznej (tj. z wyposa żaniem posiadaj ącym certyfikaty ATEX oraz 
bez takiego certyfikatu). 

b. Proponowana cena ma charakter ryczałtowy i powinna obejmować wszystkie 
składniki cenowe związane z zakupem Komory klimatycznej, w tym także: koszt 

dostawy, posadowienia i podłączenia Komory klimatycznej, ubezpieczenie i ryzyko 

związane z dostawą do momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, 

transport do Zamawiającego pojazdem odpowiednio dobranym do wymiarów i 

ciężaru, w tym pojazdem wyposażonym w dźwig (jeśli wymagane), przeszkolenia 
personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego Produktu, 

zapewnienia wsparcia Kierownika budowy o wymaganych prawnie kompetencjach i 

upoważnieniach, który odpowiedzialny będzie za posadowienie Komory klimatycznej 

na wskazanym miejscu (zgodnie z pozyskanym przez PKN ORLEN pozwoleniem na 
budowę ), koszty udzielonej gwarancji oraz serwisu w tym okresie, okresowej 

konserwacji i kontroli oraz wszystkich ewentualnych napraw wynikających z 

normalnego zużycia i zgodnego z określonymi w instrukcji obsługi sposobu 

użytkowania Komory klimatycznej;  

c. Ceny zawarte w ofercie powinny być cenami netto; 

d. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one 

przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, 

obowiązującego w dniu wystawienia oferty; 

e. Termin realizacji Zamówienia przedstawiony osobno dla obu wariantów technicznych 
dotyczących wyposażenia Komory klimatycznej (tj. z wyposażaniem posiadającym 

certyfikaty ATEX oraz bez takiego certyfikatu) – o ile termin ten będzie się różnił dla 

obu wariantów. 
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f. Proponowane warunki gwarancji i realizacji napraw serwisowych, w tym 

przedstawienie propozycji karty serwisowej/gwarancyjnej oraz: 

i. czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię, w tym czasu w jakim usługa 

serwisowa zostanie zrealizowana; 

ii. autoryzowanego serwisu wraz z danymi: adres, telefon, e-mail (preferowany 
serwis na terenie RP). 

g. Proponowane warunki płatności; 

h. Przedstawione warunki handlowe mogą podlegać (zgodnie z decyzją Zamawiającego) 

negocjacjom w trakcie realizacji procesu wyboru Wykonawcy. 
 

Zamawiający zastrzega możliwość zadania pytań Wykonawcom i uszczegółowienia informacji 
dotyczących powyższych aspektów ofert, w ramach przeprowadzanego procesu wyboru Wykonawcy.  

 

XIII. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

W związku z regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, dla celu złożenia oferty Wykonawca musi 
wykorzystać platformę zakupową PKN ORLEN S.A. – CONNECT.  

Przedmiotowe postępowanie ofertowe znajduje się pod linkiem: 
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/119790/supplier/status 

 

W celu umożliwienia złożenia oferty, dla Wykonawców, którzy nie są jeszcze zarejestrowani na 
platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT, konieczne jest założenia konta zgodnie z 
informacjami wymaganymi na stronie Rejestrującej firmę na Platformie Zakupowej Connect (link: 
https://connect.orlen.pl/app/register/start). Platforma jest dostępna dla wszystkich podmiotów 
chcących brać udział w niniejszym postępowaniu. 

Wyłącznie oferty złożone za pomocą platformy zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT będą 

uważane za poprawnie złożone i będą podlegały ocenie. Oferty dostarczone inną drogą nie będą 
brane pod uwagę w trakcie procesu oceny ofert. 

 

Wiążące oferty należy złożyć w terminie do 08.08.2017 roku do godziny 16.00. 

 

XIV. PYTANIA I KONTAKT Z PKN ORLEN 

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego, prosimy kierować za 

pomocą Platformy Zakupowej CONNECT. 

Wszelkie pytania dotyczące rejestracji na Platformie Zakupowe PKN ORLEN S.A. – CONNECT, 

prosimy kierować zgodnie z informacjami na dole strony https://connect.orlen.pl/, nr telefoniczny do 

administratora Help Desk strony +48 22 576 87 95.   

Wszelkie pytania dotyczące zasad funkcjonowania oraz składania ofert na platformie zakupowej PKN 

ORLEN S.A. – CONNECT, prosimy kierować do Jarosława Sulkowskiego mailowo na adres: 

jaroslaw.sulkowski@orlen.pl lub telefonicznie pod numerem tel. +48 663-631-011. 

Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, w przypadku pytań 
zadanych w terminie krótszym niż 48 godzin od terminu złożenia ofert. 
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XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Wyniki postępowania ofertowego zostaną opublikowane w terminie do 60 dni od daty zakończenia 

składania ofert w sposób, w jaki zostało upublicznione Zapytanie ofertowe, tj. m.in. poprzez ich 

umieszczenie: na Platformie Zakupowe PKN ORLEN S.A. – CONNECT, stronie internetowej 
Zamawiającego http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Dotacje/Strony/default.aspx oraz stronie internetowej 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

 

XVI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największa 
liczbę punktów) zostanie zawarta Umowa zakupu produktów (proponowany wzór Umowy 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego). 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jeden wariant techniczny dot. 

wyposażenie Komory klimatycznej (tj. z wyposażaniem posiadającym certyfikaty ATEX lub 
bez takiego certyfikatu). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. Zmiany warunków udzielenia zamówienia; 

b. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny; 

c. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny; 

d. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

e. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcom nie przysługują 

żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

5. PKN ORLEN S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych 

z przygotowaniem ofert przez Wykonawców, a w szczególności związanych z przystąpieniem 

do odpowiedzi na Zapytanie ofertowego, przygotowaniem i złożeniem odpowiedzi. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy uzupełniających lub dodatkowych 

zamówień, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo 

zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, w przypadku gdy zmiana 

Wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co 

powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności 
techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji (czas trwania umowy w 

sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat). Wartość 

ewentualnych zamówień uzupełniających i dodatkowych w żadnym wypadku nie może 

przekroczyć 50% wartości określonej w Umowie. 

8. W związku z realizacją niniejszego procesu zakupowego w ramach Projektu dofinansowanego 
z działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R” – 

Konkurs_3/1.2/2015_INNOCHEM, niniejszy proces zakupowy objęty jest zasadami i 

regulacjami obowiązującymi w ramach Programu INNOCHEM. Oznacza to, że Zamawiający 

zobowiązał się m.in. udostępnienia otrzymanych od Wykonawców informacji (na zasadach 
opisanych w powyższych zasadach i regulacjach Programu INNOCHEM), poddać kontroli 
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oraz audytowi w zakresie realizowanej umowy o dofinansowanie, prowadzonym przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i instytucje do tego uprawnione oraz udostępnić na 

żądanie ww. instytucji wszelką dokumentację związaną z Projektem, w tym dokumentację 

otrzymaną od Oferentów/Wykonawców. Oferenci przedkładając ofertę w ramach Zapytania 

ofertowego potwierdzają akceptację ww. zasad. 

 

 

Załączniki: 

1) Specyfikacja techniczna Komory klimatycznej 

2) Proponowany wzór - Umowy zakupu 

3) Wzór - Oświadczenia o spełnieniu warunków dostępu, o których mowa w rozdziale X ust. 2 

Zapytania ofertowego 

4) Wzór - Oświadczenia (o którym mowa w rozdziale X ust. 3 Zapytania ofertowego) o 

zrealizowaniu minimum jednego zamówienia odpowiadającego swym rodzajem przedmiotowi 
niniejszego Zapytania ofertowego  


