
  
  
   

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.03.2020 

 

o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na doradztwo związane 

z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi do certyfikacji na rynku docelowym (RPA)      

w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne, Poddziałanie 3.3.1 „polskie mosty 

technologiczne”, Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer wniosku 

PMT/0971/6N/2019. 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Prokinetic System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Plac Dreszera 16a 

05-280 Jadów 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na 

podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 -2020. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Celem zamówienia jest przygotowanie Zamawiającego i jego produktu do certyfikacji na rynku 

docelowym (RPA).  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest doradztwo certyfikacyjne w zakresie:  
I. Opracowanie programu uzyskania certyfikatu w tym: 

a. przygotowanie harmonogramu działań, 
b. określenie wielkości wymaganych środków finansowych, 

II. Pomoc w wyborze najwłaściwszej jednostki certyfikującej. 
III. Rekomendacji co do przygotowania dokumentów oraz omówienia procedur niezbędnych dla 

certyfikacji sprzętu medycznego Zamawiającego na rynku RPA ( South African Medicines 
Control Council - MCC);  

IV. Rekomendacje co do przygotowania dokumentów oraz omówienie procedur formalnych 
niezbędnych dla wprowadzenia do obrotu wyrobów Zamawiającego na rynek docelowy (RPA);  

V. Konsultacje z ekspertem/ami posiadającymi pełną wiedzę dotyczącą certyfikacji sprzętu 
medycznego na rynku RPA w wysokości co najmniej 20 godzin wykorzystanych w procesie 
uzyskiwania certyfikacji dla produktów Zamawiającego;  

VI. Dokładne opracowanie:  
a. wykazu wszelkich niezbędnych certyfikatów i pozwoleń umożliwiających legalną 

sprzedaż produktu w RPA oraz działań "dobrowolnych" (nieobowiązkowych) , jak np. 
Patent, dokładne przedstawienie kosztów z tym związanych, czas certyfikacji 

b. wykazu firm usługowych na rynku docelowym oraz zebranie ofert dla firmy Prokinetic 
System Sp. Z o.o. 

 

 

 



  
  
   

 
Przewidziana w zapytaniu certyfikacja polega na: 

1. uzyskiwaniu certyfikatów zgodności z wymaganiami określonymi w normach danego 
(narodowego) rynku zagranicznego; 

2. uzyskiwaniu świadectw/atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, 
takich jak np.: świadectwa , atesty higieniczne. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnym (nieprzekraczalnym) do dnia: 15.05.2020 

 

 

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

drogą elektroniczną (e-mail: dariusz.terlecki@prokinetic.pl). 

2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Dariusz Terlecki 

3. Wszelka korespondencja między zamawiającym, a wykonawcami powinna być przekazywana przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). 

4. Pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: 

dariusz.terlecki@prokinetic.pl  

 

VI. Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium 

 

VII. Termin związania ofertą 

1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyn. 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym 

oraz dołączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty. 

3. Ofertę oraz załączniki do oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej na adres dariusz.terlecki@prokinetic.pl  

 

IX. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 

1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani uzupełniających 

mailto:dariusz.terlecki@prokinetic.pl
mailto:dariusz.terlecki@prokinetic.pl


  
  
   
 

X. Miejsce oraz termin składania 

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego tj.: 

 

Prokinetic System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Plac Dreszera 16a 

05-280 Jadów 

 

Lub na adres mailowy: dariusz.terlecki@prokinetic.pl 

(liczy się data wpływu do siedziby lub na adres mailowy firmy) 

 

Kopertę należy opisać: Oferta związana z projektem Polskie Mosty Technologiczne.  

 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2020. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany przez 

Zamawiającego w przeciągu 5 dni od terminu złożenia oferty.  

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena oferty to cena brutto  

2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN. 

 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie 

na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100 pkt):  

 

Kryteria oceny ofert 

Informacja o wagach punktowych oraz procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu 

przyznawania punktacji 

Cena brutto w PLN: 

 

waga: 100pkt 

 

Przez kryterium „Cena brutto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez 

Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) 

będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 

 

KC = (Cn/Co)*100%*100 

gdzie: 

 

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto 

Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie 

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w 

PLN” 
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XIII. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach wskazanych 

poniżej: 

 

W zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: 

a. wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowego 

przekazania miejsca wykonywania robót lub wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; 

c. wystąpienia siły wyższej (w szczególności działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, 

klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne  

następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia 

w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin realizacji 

usług określony w § 2 ust. 2 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada 

Wykonawca. 

 

2. Zmiany istotne treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności.   

 

XIV. Unieważnienie postępowania. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 

 

  


