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Inquiry 

No. 2 

 

Subject: Supply of a complete line for the production of 
thermoplastic polyurethanes (TPU) 

 
CPV: 42993000-3 Chemical industry machines 

 

 

1. Name and address 

of the Ordering 

Party 

Oligo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(dalej: „Ordering Party” or „Purchaser”) 
ul. 1 Maja 134 
40-237 Katowice  

2. The mode of awarding 

the contract 

The offer competition is carried out in accordance with the Employer's 

internal rules. The competition is not covered by the provisions of the 

public procurement law. 

 

3. Publication date of the 

offer inquiry: 

17 October 2018 r. 

4. The deadline for 

submitting offers: 

Offers can be submitted by October 31, 2018 to 4:00 p.m. (polish time). 

Offers submitted after the indicated date will not be considered. The date 

and time of receipt of the offer to the Ordering Party is taking into account. 

5. The way of submitting 

the offer: 

The offer can be submitted: 

Electronic mail : marek.barth@selena.com  

and michal.krzyzaniak@selena.com  

or 

in paper version for the company's office: 

Oligo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Pieszycka 4 

58-200 Dzierżoniów 

  

Any questions regarding this inquiry should be sent via e-mail to the 

address indicated above or in paper form to the address of the Ordering 

Party (above). 

6. Description of the 

subject of the order 

CPV 42993000-3 

 

The subject of the order is a complete production line of thermoplastic 

polyurethanes (TPU) and reactive hot polyurethane melts (HMPUR). 
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The production process of thermoplastic polyurethane involves the 

reaction between methyl diphenyl diisocyanate (MDI) or another 

isocyanate and polyester (polyetherol) in the presence of fillers using 

reactive extrusion. The synthesis is carried out in a twin screw extruder 

equipped with a product pelletizer. 

It is assumed that the installation will also produce HMPUR when 

changing the product collection system. For the production of HMPUR, a 

mixture of polyester with different viscosities and isocyanates will be 

used. 

The production process will be carried out continuously with a production 

capacity of 1500 tons per year. 

The complete TPU production line should include: 

1. The system of dosing liquid raw materials 

2. Dosing system of solid raw materials 

3. A twin screw extruder with a cooling and heating system 

4. Water pelletiser with cooling water system 

5. Pellet dryer with air heating system. 

6. HMPUR barrel loading station 
7. Conditions for 

participation in the 

proceedings: 

1. EXPERIENCE OF THE BIDDER:  

The Bidder's experience should be adjusted to the subject matter 

described in the subject of the order. 

 

2. TECHNICAL POSSIBILITIES OF THE BIDDER:  

The technical capabilities of the Bidder should be adequate to the subject 

described in the subject of the order and include the delivery of a 

complete production line for the production of thermoplastic 

polyurethanes (TPU) and reactive hot polyurethane melts (HMPUR), its 

installation, training of the Purchaser's employees and providing the 

service. 

 

3. HUMAN RESOURCES OF THE BIDDER: 

The Bidder's HR resources should be adapted to the subject and time 

specified in the subject of the order. The staff dedicated to the delivery 

should have the necessary qualifications for this purpose. 

 

4. Persons affiliated personally and capital with the ordering party are 

excluded from participation in the proceedings.  

By capital or personal connections is meant the interrelationship 

between the Employer or persons authorized to incur liabilities on 

behalf of the Employer or persons performing on behalf of the 

Employer activities related to the preparation and implementation of 

the contractor selection procedure, and the Bidder, consisting in 

particular of: 
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− Participation in the company as a partner in a civil law partnership or 

partnership, 

− Holding at least 10% of shares or stocks, 

−  Performing the function of a member of the supervisory or 

management body, proxy, attorney, 

− Staying married, in a relationship of affinity or affinity in a straight line, 

second degree affinity or second degree affinity in the lateral line or 

in relation to adoption, care or guardianship 

 

METHOD OF ASSESSMENT: 

1. The Purchaser will evaluate the fulfillment of the conditions for 

participation in proceedings on the basis of statements of the Bidder 

and submitted documents. The fulfillment of the requirement will be 

made using meets / does not meet. 

2. Bidder's statements should be supported by evidence in the form of 

documents certifying individual declarations 

3. Documents requested by the Ordering Party in order to confirm 

compliance with the conditions for participation in the proceedings 

must be submitted in the form of the original or a copy authenticated 

by the bidder for compliance with the original. 

4. The Purchaser reserves the right to verify the Bidder's statements 

(meets / does not meet) regarding the conditions for participation in 

the proceedings based on the relevant documents confirming the 

Bidder's declaration before signing the contract. 

5. For the competition procedure will be admitted only those tenders that 

satisfy all the criteria mentioned in paragraph 7 “Conditions for 

participation in the proceedings”. 

8. The deadline for the 

subject of the offer:  

Delivery of the contract by the Contractor will take place in the period no 

later than 31.03.2019 

9. The criteria for 

selecting the offer 

and the method of 

making the 

assessment: 

─ The selection of the best offer will be based on the "best value for 

money" principle and the following criteria: 

 

─ Net offer price (value in PLN or value in EUR) 

 
−    Deadline for implementation (number of days) 

 

The net price of the offer should be expressed in Polish zlotys or in euros. 

In the case of expressing the price in EUR for the purpose of comparing 

prices and selecting the best offer, the price expressed in EUR will be 

converted into Polish zlotys based on the average exchange rate of NBP 

euro / zloty as at the date specified in point 4 (deadline for submission of 

tenders). The Employer stipulates that any other amounts given in EUR 
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for the purpose of comparison of offers by the Employer will be converted 

into PLN in the manner indicated above.         

Rules for the assessment of criteria:  

 

1. The criterion "Offer Price" 

The highest number of points will be awarded to the offer with the 

lowest price, and each subsequent one respectively in accordance 

with the following formula: 

 

               PRICE min 

WPRICE= ------------------ * 90 pkt  

                     PRICE tested 

Means: 

WPRICE- means the number of points obtained in the Offer Price criterion; 

Price min - means the minimum net price proposed among the offers to 

be assessed; 

Price tested – means the net price offered in the offer to be assessed 

 

 

2. The criterion "Timing of implementation" 

In the case of the "Timing of implementation" criterion, the offer will 

receive the number of points resulting from the action: 

Pi (T) = (Tmin / Ti) • Max (T) 

 

means: 

 

Pi(T) - the number of points the offer will receive "and" for the criterion 

"Time implementation"; 

Tmin - the shortest completion time among all valid and 

not rejected offers; 

Ti – The term of the offer"i"; 

Max (T) - the maximum number of points the offer can receive 

the criterion "Completion date" = 10 points 

 

The most-advantageous offer will be selected (with the highest number 

of points), which, considering the submitted offers, is within the financial 

capabilities of the Ordering Party. 

 

10. The offer must 

contain the following 

elements: 

 

1. The offer form prepared on the template constituting Annex 1 to this 

request for proposals, including: 

−  Data identifying the Bidder (name, address, NIP number, KRS / 

EDG number or other tax and register number) 
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− Details of the contact person (name, surname, telephone number, e-

mail address) 

− The date of preparation and the validity date of the offer (at least 30 

days from the last day of submitting offers in the competition)   

− Determination of the object of the Offer consistent with the subject of 

the order described in this inquiry 

− Declaration of compliance with technical requirements, having 

adequate human resources 

− Reference to the criteria for the selection of the offer, including the 

unit net price and gross price according to the attached price list, as 

well as terms and date of payment 

− The date / time of completing the subject of the Order, guaranteeing 

the Project's implementation 

− Terms and date of payment 

− Signature of the person authorized to issue an offer. 

2. Declaration of familiarization with the request for proposal, including 

confirmation of the completeness of the offer and a statement on the lack 

of capital and personal links with the Employer (in accordance with Annex 

2 to this inquiry). 

3. Additional information provided by the Bidder as a supplement to the 

data provided in the Offer.  

Lack of any of the above-mentioned elements may result in the offer 

being rejected. 

11. Change of contract: 1. The Employer reserves the right to change the contract with the 

selected in the result of the award procedure for the following 

reasons: 

2. Legitimate changes in the scope of the execution of the subject of the 

order 

3. Objective reasons independent of the Employer or the Bidder 

4. Circumstances of force majeure 

5. Changes in legal regulations in force on the date of signing the 

contract 

6. Receiving the decision of the project financing unit containing 

changes to the scope of tasks, deadlines or setting additional 

provisions to which the Employer will be obliged 

12. Additional 

information 

1. The Ordering Party reserves the right to change or cancel the 

proceedings at any time without giving a reason or informing Bidders 

in advance. 
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2. The Ordering Party reserves the right to cancel the proceedings at 

any time without giving a reason or informing Bidders beforehand 

3. These proceedings are not conducted in accordance with the 

provisions of the Act of 29 January 2004 Public Procurement Law 

 

4. From the conducted tender procedure, which ends with the selection 

of the winning offer, the Commission will draw up a Protocol, in which 

it will specify and summarize the score awarded to individual Bidder 

and indicate the winning offer. In the case of non-classification of 

individual offers to the competition procedure due to formal or 

substantive defects, the Commission will indicate in the above-

mentioned protocol justifying the exclusion of offers from the 

competition procedure. 

Attachments: 

1. Offer form. 

       2.   Declaration of the Bidder to read the Inquiry and completeness of the offer and a statement 

about the lack of connections.  
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Annex No. 1 to the offer inquiry 

OFFER FORM1 

 

In response to the Inquiry No. 2 of October 17, 2018 regarding the supply of a complete line for the 

production of thermoplastic polyurethanes (TPU) and reactive hot polyurethane melts (HMPUR), we 

offer the following offer: 

Data of the Bidder 

Name  

Address   

Tax number (or other tax number)  

NR KRS / EDG (other registered)  

Contact details of the Bidder 

Name and surname  

Phone number  

E-mail adress  

Offer parameters 

The date of the offer preparation  

The offer expiration date (not less than 30 days from 

the last day of submitting offers in the competition) 

 

The Bidder's experience and resources 

A brief description of the Bidder's experience in the 

subject of the contract 

(we recommend expanding this item and presenting 

it in a separate and additional attachment to the 

Offer) 

 

A brief description of the Bidder's human resources 

necessary to perform the contract 

(we recommend expanding this item and presenting 

it in a separate and additional attachment to the 

Offer) 

 

Reference to the criteria for the selection of the offer 

Net price - (PLN or EUR) - for the supply of a 

complete line for the production of thermoplastic 

polyurethanes (TPU) and reactive hot polyurethane 

melts (HMPUR): 

   ………   

(please specify PLN or EUR currency) 

Delivery time    ………. days from signing the delivery 

contract 

Terms of the offer 

The Bidder confirms that he has the human resources to implement the subject of the order and 

meets the technical possibilities of its implementation. 

..…….……………       ………………………….. 

Date and place                                                                                         Signature  

                                                 
1 It is allowed to modify the content of the form depending on the components of the offer 
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Annex No. 2 to the offer inquiry 
 

 
Declaration No. 1 of the Bidder: 

a statement about getting acquainted with the Inquiry and completeness of the submitted offer 

 

We declare that we have read the Offer Query and our offer includes all elements specified in the 

Inquiry. 

First and last name of the person 

authorized to submit the offer 

 

Official position 
 

Date and signature 
 

 

 

Declaration No. 2 of the Bidder: 
declaration related to COI 

 
I declare, that 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
(full name of the Bidder) 
 
is not affiliated personally or by capital with the Employer, 
 
By capital or personal connections is meant the interrelationship between the ordering party or 
persons authorized to incur liabilities in the orderer's property or persons performing on behalf of the 
contracting party activities related to the preparation and implementation of the contractor selection 
procedure, and the contractor, consisting in particular:  
 

- Participation in the company as a partner in a civil partnership or partnership, 
- Holding at least 10% of shares or stocks, 
- Performing the function of a member of the supervisory or management body, proxy, attorney, 
- Staying married, in a relationship of affinity or affinity in a straight line, second degree affinity 

or second degree affinity in the lateral line or in relation to adoption, care or guardianship. 
 
..…….……………       ………………………….. 
Date and place                                                                                         Signature  
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Zapytanie ofertowe 

nr 2 

 

Dotyczy: dostawa kompletnej linii do produkcji termoplastycznych 

poliuretanów (TPU) 

CPV: 42993000-3 Maszyny przemysłu chemicznego 
 

 

2. Nazwa i adres 

zamawiającego:  

Oligo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(dalej: „Zamawiający”) 
ul. 1 Maja 134 
40-237 Katowice  

3. Tryb udzielania 

zamówienia: 

Konkurs ofert realizowany zgodnie wewnętrznymi zasadami 

Zamawiającego. Konkurs nie jest objęty przepisami o zamówieniach 

publicznych. 

 

4. Data ogłoszenia 

zapytania 

ofertowego:  

17 października 2018 r. 

5. Termin składania 

ofert:  

Oferty można składać do dnia 29 października 2018 r. do godziny 16:00 

czasu polskiego. 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się 

data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 

6. Sposób składania 

oferty: 

Oferta może być złożona: 

Elektronicznie na adres: marek.barth@selena.com oraz 

michal.krzyzaniak@selena.com  

lub  

w wersji papierowej do biura firmy: 

Oligo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Pieszycka 4 

58-200 Dzierżoniów 

  

Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać 

mailowo na adres wskazany powyżej lub w formie papierowej na adres 

Zamawiającego (powyżej). 

7. Opis przedmiotu 

zamówienia: 

CPV 42993000-3 

 

mailto:marek.barth@selena.com
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej linii do produkcji 

termoplastycznych poliuretanów (TPU) i reaktywnych hot meltów 

poliuretanowych (HMPUR).  

Proces produkcji termoplastycznego poliuretanu polega na reakcji 

pomiędzy metylo difenylo diizocyjanianem (MDI) lub innym 

izocyjanianem i poliesterolem (polieterolem) w obecności substancji 

wypełniających z wykorzystaniem ekstruzji reaktywnej. Synteza 

prowadzona jest w ekstruderze dwuślimakowym zaopatrzonym w 

peletyzer produktu.  

Zakłada się, że instalacja produkować będzie również HMPUR przy 

zmianie systemu odbierania produktu. Do produkcji HMPUR 

wykorzystana zostanie mieszanina poliesteroli o różnych lepkościach 

oraz izocyjaniany.  

Proces produkcyjny prowadzony będzie w sposób ciągły ze zdolnością 

produkcyjną wynoszącą 1500 ton na rok. 

Kompletna linia produkcji TPU powinna zawierać: 

1. System dozowania surowców ciekłych 

2. System dozowania surowców stałych  

3. Dwuślimakowy ekstruder wraz z systemem chłodzenia i grzania  

4. Peletyzer wodny wraz z układem wody chłodzącej 

5. Suszarnia peletu wraz układem ogrzewania powietrza. 

6. Stacja załadunku beczek HMPUR 
8. Warunki udziału w 

postępowaniu: 

5. DOŚWIADCZENIE OFERENTA:  

Doświadczenie Oferenta powinno być dopasowane do tematyki opisanej 

w przedmiocie zamówienia. 

 

6. MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE OFERENTA:  

Możliwości techniczne Oferenta powinny być adekwatne do tematyki 

opisanej w przedmiocie zamówienia i obejmować możliwość dostawy 

dostawa kompletnej linii do produkcji termoplastycznych poliuretanów 

(TPU) i reaktywnych hot meltów poliuretanowych (HMPUR), jej instalacji, 

przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz zapewnienia serwisu. 

 

7. ZASOBY KADROWE OFERENTA: 

Zasoby kadrowe Oferenta powinny być dopasowane do tematyki i 

czasokresu opisanej w przedmiocie zamówienia. Kadra dedykowana do 

realizacji dostawy powinna mieć niezbędne w tym celu kwalifikacje. 

8. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane 

osobowo i 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 
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z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 

wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na: 

 

− Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, 

− Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

− 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 w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

SPOSÓB OCENY: 

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta i 

przedstawionych dokumentów. Ocena spełnienia wymogu zostanie 

dokonana metodą spełnia/nie spełnia.  

7. Oświadczenia Oferentów powinny zostać poparte dowodami 

w postaci dokumentów poświadczających poszczególne deklaracje  

8. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Oferenta.  

9. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków 

udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów, 

potwierdzających oświadczenie Oferenta. 

10. Do postępowania konkursowego dopuszczone zostaną tylko te 

oferty, które spełniają wszystkie kryteria, wymienione w pkt 7 

Warunki udziału w postępowaniu. 

11. Termin realizacji 

przedmiotu oferty:  

Dostarczenie i uruchomienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 

nastąpi w okresie najpóźniej do 31.03.2019. 

12. Kryteria wyboru 

oferty oraz sposób 

dokonywania oceny: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o zasadę „best value 

for money” i następujące kryteria: 

─ Cena netto oferty (wartość w PLN lub wartość w EUR) 

−    Termin realizacji (liczba dni) 

 

Cenę netto oferty należy wyrazić w złotych polskich lub w euro. W 

przypadku wyrażenia ceny w euro na potrzeby porównania cen i wybrania 

najkorzystniejszej oferty cena wyrażona w euro zostanie przeliczona na 
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złote polskie na podstawie kursu średniego NBP euro/złoty na dzień 

określony w pkt 4 (ostateczny termin składania ofert). Zamawiający 

zastrzega, że ewentualne inne kwoty podane w EUR na potrzeby 

porównania ofert przez Zamawiającego zostaną przeliczone na PLN w 

sposób wskazany powyżej. 

         

Zasady oceny kryteriów:  

 

3. Kryterium „Cena Oferty” 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą 

cenę, a każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem: 

 

               Cena min 

WCENA= ------------------ * 90 pkt  

                     Cena badana 

Gdzie: 

WCENA- oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium Cena Oferty; 

Cena min - oznacza minimalną cenę netto zaproponowaną wśród ofert 

podlegających ocenie; 

Cena badana – oznacza cenę netto zaoferowaną w ofercie podlegającej 

ocenie 

 

 

 

4. Kryterium „Termin realizacji” 

 

W przypadku kryterium "Termin realizacji" oferta otrzyma ilość punktów 

wynikającą z działania: 

 

Pi (T) = (Tmin / Ti) • Max (T) 

 

gdzie: 

 

Pi(T) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Termin 

realizacji"; 

Tmin - najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ważnych i 

nieodrzuconych ofert; 

Ti - Termin realizacji oferty "i"; 

Max (T) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za 

kryterium "Termin realizacji" = 10 pkt 
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Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza (z największą ilością 

punktów), która biorąc pod uwagę złożone oferty, mieści się w 

możliwościach finansowych Zamawiającego. 

 

13. Oferta musi 

zawierać 

następujące 

elementy: 

 

2. Formularz oferty przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego obejmujący: 

− Dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, 

nr KRS/EDG lub inny numer podatkowy i rejestrowy) 

− Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres 

e-mail) 

− Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni od 

ostatniego dnia składania ofert w konkursie)   

− Określenie przedmiotu Oferty zgodnego z przedmiotem 

zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu 

− Oświadczenie o spełnieniu wymogów technicznych, posiadaniu 

odpowiednich zasobów kadrowych 

− Odniesienie do kryteriów wyboru oferty, w tym cenę jednostkową 

netto i brutto wg załączonego cennika oraz warunki i termin 

płatności 

− Datę/okres realizacji przedmiotu Zamówienia, gwarantujący 

realizację Projektu 

− Warunki i termin płatności  

− Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, 

zawierające potwierdzenie kompletności oferty oraz oświadczenie o 

braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania). 

4. Dodatkowe informacje przedstawione przez Oferenta jako 

uzupełnienie danych przedstawionych w Ofercie.  

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować 

odrzuceniem oferty. 

13. Zmiana umowy: Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej 

z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia z następujących powodów: 

7. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia 

8. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub 

Oferenta 



 

Grant Agreement number: 745766 — BIOMOTIVE — H2020-BBI-JTI-2016/H2020-BBI-JTI-2016 

 

 

 

 

 

 

 

9. Okoliczności siły wyższej 

10. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy 

11. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany 

zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe 

postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany 

14. Dodatkowe 

informacje: 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania 

postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub 

uprzedniego poinformowania Oferentów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia 

postepowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub 

uprzedniego poinformowania Oferentów 

4. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

5. Z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru ofert, 

zakończonego wyborem zwycięskiej oferty, Komisja sporządzi 

Protokół, w którym wyszczególni i podsumuje punktację przyznaną 

poszczególnym Oferentom oraz wskaże zwycięską ofertę. 

W przypadku nie zakwalifikowania poszczególnych ofert do 

postępowania konkursowego z powodu wad formalnych bądź 

merytorycznych Komisja wskaże w ww. protokole uzasadnienie 

wykluczenia ofert z postępowania konkursowego. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej 

oferty oraz oświadczenie o braku powiązań. 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY2 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 2 z dnia 17.10.2018 dotyczące dostawy kompletnej linii do 

produkcji termoplastycznych poliuretanów (TPU) i reaktywnych hot meltów poliuretanowych (HMPUR) 

składamy poniższą ofertę: 

 

Dane Oferenta 

Nazwa   

Adres   

NIP (lub inny podatkowy numer)  

NR KRS/EDG (inny rejestrowy)  

Dane Osoby Kontaktowej Oferenta 

Imię i Nazwisko  

Telefon  

Adres e-mail  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty   

Data ważności oferty (nie mniej niż 30 dni od 

ostatniego dnia składania ofert w konkursie) 

 

Doświadczenie i zasoby Oferenta 

Krótki opis doświadczenia Oferenta w przedmiocie 

zamówienia 

(zalecamy rozwinięcie tego punktu i przedstawienie 

w odrębnym i dodatkowym załączniku do Oferty) 

 

Krótki opis zasobów kadrowych Oferenta 

niezbędnych do wykonania zamówienia 

(zalecamy rozwinięcie tego punktu i przedstawienie 

w odrębnym i dodatkowym załączniku do Oferty) 

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty 

Cena netto - (PLN lub EUR) - za dostawę kompletnej 

linii do produkcji termoplastycznych poliuretanów 

(TPU) i reaktywnych hot meltów poliuretanowych 

(HMPUR): 

   ………   

(należy podać walutę PLN lub EUR) 

 

Termin dostawy    ………. dni od podpisania umowy dostawy 

Warunki realizacji oferty 

Oferent potwierdza, iż posiada zasoby kadrowe do realizacji przedmiotu zamówienia oraz spełnia 

techniczne możliwości jego realizacji. 

 

..…….……………       ………………………….. 

Data i miejsce                                                                                            Podpis  

                                                 
2 Dopuszcza się modyfikację treści formularza w zależności od składników oferty 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

 
Oświadczenie nr 1 Oferenta:  

oświadczenie o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty 
 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy 

określone w Zapytaniu. 

 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do 

złożenia oferty 

 

Stanowisko służbowe 
 

Data i podpis 
 

 

 

Oświadczenie nr 2 Oferenta: 
oświadczenie o braku powiązań 

 

 
Oświadczam, że  

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Oferenta) 
 
nie jest 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 mieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
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, 
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 w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
..…….……………       ………………………….. 
Data i miejsce                                                                                            Podpis  

 

 

 

 


