




- przedsiębiorcy posiadający status centrum 

badawczo – rozwojowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 30 maja 2008r. o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej oraz posiadający siedzibę 

na terytorium RP. 

- niezależne jednostki, stanowiące akredytowane 

laboratorium (posiadające akredytację Polskiego 

Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium 

(ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Rozwoju 

w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach 

certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz 

notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę 

na terytorium RP.  

- Centrum transferu technologii w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 

- Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 

2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 

Spełnienie warunku nastąpi poprzez dostarczenie w 

załączniku do oferty ważnego dokumentu 

potwierdzające status Wykonawcy. 

2. Podmiot dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym do 

wykonania przedmiotu zamówienia 

Spełnienie warunku nastąpi poprzez wskazanie w 

ofercie posiadanego przez Wykonawcę potencjału 

technicznego niezbędnego do wykonania 

przedmiotu zamówienia  

3. Podmiot dysponuje odpowiednim 

potencjałem kadrowym do 

wykonania przedmiotu zamówienia 

Przez odpowiedni potencjał kadrowy Zamawiający 

rozumie zespół składający się z minimum 3 

pracowników, z których minimum 1 posiada stopień 

doktora, a minimum 2 stopień magistra w 

odpowiedniej z przedmiotem Zamówienia dziedzinie 

nauk. 

 

Spełnienie warunku nastąpi poprzez wskazanie w 

ofercie potencjału kadrowego niezbędnego do 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz  

dostarczenie w załączniku do oferty, dokumentów 

potwierdzających nadanie stopni naukowych 

 

4. Kryteria oceny ofert:  

Kryterium obligatoryjne cena 

Liczba punktów, 

którą można zdobyć 

za kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

75 punktów Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. Max 

gdzie: 

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 

Cc – cena brutto oferty badanej 

Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 

cena 

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 1 



Liczba punktów, 

którą można zdobyć 

za kryterium … 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium … 

25 punktów Im krótszy termin wykonania tym większa liczba przyznanych punktów. 

(Uszeregowanie ofert, najkrótszy termin 25 pkt., kolejny 20 pkt., i tak dalej 

co 5 punktów; w przypadku większej niż 5 ilości ofert kolejni oferenci 

dostają po 0 pkt). 

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 2 

Liczba punktów, 

którą można zdobyć 

za kryterium … 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium … 

 Nie dotyczy 

 

5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 

przygotowania 

oferty 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko 

jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 

rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę.  

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 

6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o 

dofinansowanie. 

Informacja 

dotycząca 

powiązań 

kapitałowych  

lub osobowych 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 

Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których 

mowa powyżej, 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

d) 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.   

Informacja 

dotycząca zmiany 

umowy 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia 

publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria 

oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy). 

Informacja 

dotycząca 

finansowania 

przedmiotu 

zamówienia 

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu 

zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 

BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 








