
 

1 
 

Katowice 26.10.2021r.  
 
 

 
 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu  
 
 
 

„Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie 
węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu” 

 
 
 

realizowanego w ramach umowy z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości działanie 1.2 
 

Oś priorytetowa – 1 Nowoczesna Gospodarka  
 

Działanie: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 
 

Numer naboru : RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 
 

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.01.02.00-24-0B0F/20-005 
 
 
 

Przedmiot zamówienia: 
 
 
 

 Wykonanie i dostawa elementów linii pilotażowej (komplet) 
 zgodnie z projektem Zamawiającego – ETAP II   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26.10.2021 Katowice  
Data upublicznienia zapytania ofertowego 
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Centrum Naukowo – Przemysłowe EMAG S. A.  
40-186 Katowice  
Ul. Karoliny 4,  
 
REGON: 278350760 

NIP: 9542496611 

KRS: 0000594726 

 
Inny identyfikator:  

 
PKD: 7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,  
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 
tel.: + 48 507 416 725  

Adres do korespondencji: 
 
Centrum Naukowo – Przemysłowe EMAG S. A.  
40-186 Katowice  
Ul. Karoliny 4,  
 
 
Osoba do kontaktu: Adam Zając  
 
Tel. : + 48 507 416 725 
 
E-mail: adam.zajac@cnp-emag.pl 

 
I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia 
 
KOD CPV: 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria, 
KOD CPV: 42961000-0 System sterowania i kontroli.  
KOD CPV: 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji wg 
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
 
 
 
II.2. Informacje ogólne  
 
1. Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego. 
2. Z uwagi na badawczy charakter prowadzonego projektu Zamawiający dopuszcza zmiany umowy 

 z oferentem dotyczące między innymi: możliwości ewentualnych zmian dotyczących terminu 
dostaw, terminów płatności a także zmian wynikających z siły wyższej, które nie są na chwilę 
obecną możliwe do wyspecyfikowania.  

 
II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 
 

Wykonanie i dostawa elementów linii pilotażowej (komplet) zgodnie z projektem Zamawiającego 
– ETAP II   
 
 
II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:  
 
 
Wykonanie i dostawa elementów linii pilotażowej (komplet) zgodnie z projektem Zamawiającego 
– ETAP II  zgodnie z opisem w pkt. II.2.2. zapytania ofertowego. 
 
Wszelkie urządzenia dostarczone w ramach niniejszego zapytania konkursowego nie mogą być 
urządzeniami używanymi.  
W związku z realizacją projektu badawczego Centrum Naukowo Przemysłowe EMAG S. A. potrzebuje 
zakupić elementy linii pilotażowej (ETAP II), jako rozbudowa linii badawczej zgodnie ze specyfikacją 
jak poniżej, 
 a także opracowanymi rysunkami stanowiącymi załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zapytania 
ofertowego oraz dokumentacją projektową dostępną do wglądu u Zamawiającego: 
 
Ad. 1 Platformy tensometryczne dla mieszalników planetarnych  - 2 szt. 
KOD CPV : 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria.  
 
Platformy tensometryczne umieszczone są pod mieszalnikami planetarnymi, niezależne dla każdego 
zbiornika (mieszalnika). Platformy powinny być zbudowane w sposób pozwalający na zabudowę 
urządzeń, które mają niwelować różne drgania. W celu automatyzacji linii układ powinien być 
wyposażony w tensometry i sumatory, dzięki którym będzie można realizować pomiar dozowania 
miału. Zabudowę platform tensometrycznych dla mieszalników planetarnych stanowi załącznik nr 5. 
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Ad. 2 Automatyczne dozowanie lepiszcza, automatyka i sterowanie linią. 1 szt.  
KOD CPV : : 42961000-0 System sterowania i kontroli.  
 
 
Proces zautomatyzowania linii realizowany ma być poprzez zastosowanie programowalnego 
sterownika, platform tensometrycznych wraz ze sterowaniem systemu dozowania i umożliwiać proces 
kontrolowania w trybie ciągłym (automatycznym). Zakres automatyki będzie wynikał z załączonego 
projektu linii technologicznej, obejmującego -etap I i etap II (załącznik nr 4) oraz  opisu i specyfikacja 
systemu automatyzacji i sterowania znajduje się w załączniku nr 6. 
 
Wykonawca zapewni nadzór techniczny nad montażem oraz uruchomieniem automatycznego 
dozowania lepiszcza, automatyki i sterowania linią.   
 
 
Ad. 3 Urządzenie do procesu suszenia wytworzonego paliwa 1 szt.  
Kod CPV : 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia. 
 
Podczas produkcji paliwa kompozytowego występuje proces jego suszenia, a następnie studzenia 
przed procesem pakowania. Suszenie następuje poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych jak i 
wentylatorów. Łoże suszarni jest oddzielone od źródła ciepła, z możliwością regulacji wysokości 
warstwy nadawy jak i zmiany sit, co pozwoli na regulacje przepływu powietrza.   
Dostawa obejmuje urządzenia do suszenia paliwa kompozytowego, jego schładzania oraz transportu 
zarówno zasypu jak i wysypu. Rysunek projektowy - załącznik nr 7 
 
 
Ad. 4 Urządzenie do workowania paliwa kwalifikowanego – 1 sztuka. 
Kod CPV : 42900000-5 
 
Urządzenie ma spełniać funkcję wagoworkownicy stanowiącej spójny element z projektowaną linią 
pilotażową również w zautomatyzowanym procesie. W celu zapewnienia wysokiej wydajności i 
płynności produkcji, zestaw powinien zawierać linie półautomatycznie zgrzewającą worki oraz posiadać 
kosz zasypowy, pełniący role zabezpieczenia odpowiedniej ilości surowca.  
 
Niniejsze urządzenie powinno spełniać wymagania wg poniższej specyfikacji: 
 
Parametry urządzenia: 
- wydajność: 10 worków / min.  
- masa worków: do 25kg 
- obsługa worków: folia, PP , papier 
- sterowanie: elektroniczne, panel dotykowy 
- sposób zgrzewania : półautomatyczny  
 
Zakres dostawy obejmuje:  
- przenośniki transportowe 
- kosz zasypowy z konstrukcją wsporczą 
- przesiewacz wibracyjny wraz z konstrukcją podporową 
- wagoworkownicę 
- zgrzewarkę worków 
- wyrzutnik worków 
 
Załącznik nr 8 - rysunek poglądowy wagoworkownicy oraz projekty pozostałych konstrukcji 
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Zamawiający oczekuje, że powyższe pozycje zostaną wykonane i dostarczone zgodnie z dokumentacją 
projektową dostępną w siedzibie Zamawiającego do pobrania, po podpisaniu stosownych dokumentów, 
w związku z objęciem tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w dokumentacji projektowej.  
Dokumentacja projektowa może również zostać udostępniona elektronicznie, po dostarczeniu do 
siedziby Zamawiającego w oryginale oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
ogłoszenia wraz z wnioskiem o jej udostępnienie. 
 
 
Miejsce dostawy elementów linii pilotażowej ETAP II : 
 
Chorzów ul. Kurta Aldera 44 
41-506 Chorzów.  
 
Inne postanowienia: 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości    
Numer naboru:  RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 
 
II.2.3 Warunki 
 
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą  

konkurencyjności, na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w  
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

2. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  
r. Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku  
obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski chyba, że Zamawiający  
dopuścił wyjątki w treści niniejszego zapytania. 

4. Oferty winny być składane tylko i wyłącznie na całość przedmiotu zamówienia. 
5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.  
6. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 
7. Wszelkie oferowane urządzenia związane z ofertą mają być nowymi urządzeniami oferowanymi 

przez Oferentów.  
8. Koszt dostawy i montażu po stronie dostawcy. 
9. Termin związania ofertą: 30 dni. 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert,  

zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia  
postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 

11. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną,  
osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która  
oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub złożyła ofertę lub zawarła umowę w  
sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych  
przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu lub grupę tych podmiotów działającą  
wspólnie. 

 
II.3. Miejsce i termin składania ofert: 
 
1. Termin składania ofert:  

26.11.2021r.   
 

Do wyżej określonej daty oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego lub na jego skrzynce 
odbiorczej. 
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W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia 
oferty jako termin potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

 
2. Miejsce składania ofert pisemnych 

 
Ofertę należy złożyć pod adresem: 
 
CENTRUM NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE EMAG SPÓŁKA AKCYJNA 
Ul. Karoliny 4,  
40-186 Katowice  
 
Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres 
e-mail : biuro@cnp-emag.pl 
 
3. Sposób przygotowania oferty:  
 
 

a) Forma pisemna 
 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: 
Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis:  

 
 

„Wykonanie i dostawa elementów linii pilotażowej (komplet) zgodnie z projektem Zamawiającego 
– ETAP II „ 

 
 b) Forma elektroniczna  

 
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta 
elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany 
podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do 
kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule e-maila powinna znaleźć się informacja  
o tym, że e-mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. 
Dodatkowo ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w postaci pliku archiwum (np. WinZIP 
lub inny program równoważny) zawierającego wszystkie wymagane dokumenty i dodatkowo 
zabezpieczonego hasłem. Hasło należy przesłać w osobnym mailu o tym samym tytule co 
wiadomość zawierająca ofertę wraz z dopiskiem „HASŁO” – dotyczy dostawy elementów linii 
pilotażowej ETAP II – komplet.  

 
4. Kompletna oferta musi zawierać: 

 
 Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego z wyszczególnieniem ceny netto / brutto w zł,  
 Podpisane Oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
 Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, 
 Klauzula o zachowaniu poufności – załącznik nr 9 – podpisywana u Zamawiającego  

w przypadku uzyskania dostępu do dokumentacji projektowej.  
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego 
celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

5. Oferty należy złożyć do dnia 26.11.2021r.  
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6. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej: 
 
a. Cenę wyrażoną w PLN netto oraz brutto za kompletną dostawę elementów linii pilotażowej.  
b. Oferta powinna być zgodna z wzorem – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

 
7. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.  
8. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny jako nieważne. 
9. Oferty bez podpisanych załączników zostaną uznane jako oferty nieważne.  
 
II.4. Tryb rozpatrzenia ofert: 
 
1. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub 

uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.  
2. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 4 dni robocze od dnia 

dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  
3. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych 

ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu 

o ustalone kryterium. Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert, a następnie podpisze umowę w 
sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem danych 
wynikających z zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie o terminie i miejscu 
podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wykonawcę pisemnie, faxem lub e-mailowo. 

5.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia i uchyla się od należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 oferta zawiera rażąco niską cenę, 

 wpłynie po terminie składania ofert, 

 nie jest kompletna tj. nie zostały do niej załączone wszystkie wymagane niniejszym 
zapytaniem załączniki lub wpłynęły i nie zostały podpisane tj. zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  

7. Postępowanie może zostać unieważnione w każdym czasie, gdy Zamawiający uzna, że: 
 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;  

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć,  

 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie umowy zgodnie z prawem i zasadami finansowania, 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert,  
zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia  
postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 
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8. Z tytułu odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentom nie przysługują żadne 
roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
a) Zamawiający informuje niezwłocznie o:  

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta.  

 unieważnieniu postępowania.  

b) Zamawiający udostępnia informacje, na stronie internetowej:  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

10. Podmiot składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, 

e) powiązaniu z tytułu pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że mogło to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
Oferta złożona przez taki podmiot zostanie odrzucona. 
 
II.5. Kryteria oceny ofert:  
 

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta 
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  
 

2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących 
kryteriów: 

 
Kryterium 1: Cena netto – waga punktowa 80%,  
Kryterium 2: Gwarancja 36 miesięczna - waga punktowa 20%.  
 
Sposób oceny oferty:  
 
Kryterium 1: cena – waga punktowa 80% - max 8 pkt.  
8 pkt. zostanie przyznane ofercie z najniższą ceną, a każda kolejna, z wyższą ceną oferta 
otrzyma o 1 punkt mniej. Ceną ofertową jest cena ryczałtowa za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.  
Maksymalna przyznana liczba punktów otrzymanych w ramach oceny oferty to łącznie za 
kryterium 1 oraz kryterium 2, 10 pkt.  
 
Kryterium 2: gwarancja 36 miesięczna - waga punktowa 20% – 2 pkt,  
Kryterium 2 będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Brak spełnienia 
tego kryterium (udzielenia gwarancji na krótszy okres) nie będzie punktowane.  

 
3. Oferent musi uwzględnić wszystkie prace oraz materiały niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
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4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE 
 
III.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 
 

 Nie zachodzą inne przesłanki wykluczenia, 
 Brak powiązań pomiędzy podmiotami.  

 
 
III.2. Inne istotne postanowienia 
Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że 
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.  
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  
 
Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub 
odwołane.  
 
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz stronie internetowej bazy konkurencyjności.  
 
Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się  
z Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn. 
 
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia 
w stosunku do Zamawiającego. 
 
Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być 
doręczona do Zamawiającego na adres: 
 
40-186 Katowice, ul. Karoliny 4, Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG S. A.   
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@cnp-emag.pl 

 

Pytania techniczne należy kierować do: Adam Zając na adres mail: adam.zajac@cnp-emag.pl 
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Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą e-mailową, jeśli zostaną 
złożone najpóźniej do dnia 15.11.2021 r. 
 
Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków 
zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach. 
 
III.3. Finansowanie projektu:  
 
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Funduszu Europejskiego Program RPO WSL 2014-2020, Działanie 1.2  
 
 
III.4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
 
Termin realizacji wykonania zadania: 14 tygodni od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem 
poniższych terminów dostaw tj.: 
 

a) Platformy tensometryczne dla mieszalników planetarnych  - 2 szt. 
KOD CPV : 42961000-0 Wagi elektroniczne i akcesoria – dostawa do 4 tygodni od 
daty podpisania umowy. 

b) Urządzenie do procesu suszenia wytworzonego paliwa - 1 szt.  
Kod CPV : 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia – 
dostawa do 10 tygodni od podpisania umowy.  

c) Urządzenie do workowania paliwa kwalifikowanego - 1 sztuka. 
Kod CPV : 42900000-5 – dostawa do 10 tygodni od podpisania umowy, 

d) Automatyczne dozowanie lepiszcza, automatyka i sterowanie linią - 1 szt.  
KOD CPV : 42961000-0 System sterowania i kontroli – dostawa do 14 tygodni od daty 
podpisania umowy.  

 
Maksymalny termin wykonania całości przedmiotu zamówienia : 14 tygodni od daty podpisania 
umowy.  
 
Wnioskodawca przewiduje podpisanie umowy po terminie publikacji najkorzystniejszej oferty 
w bazie konkurencyjności w grudniu 2021r.  
 
 
III.5. Istotne dla stron postanowienia umowy 

1.Warunki zmiany umowy  
 
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany zapisów umowy na inne niż zapisy wynikające z oferty w 
przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy. 
  
IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

e) Administratorem danych osobowych jest CNP EMAG z siedzibą w Katowicach,  
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f) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady 
konkurencyjności. 
g) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja niniejszego postępowania.  
h) Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 3 lat do dnia 
realizacji umowy i zakończenia projektu. 
i) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
j) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku 
realizacji umowy posiada: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa 
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego); 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
k) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku 
realizacji umowy nie przysługuje: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

SEKCJA V: Załączniki 
 

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty z formularzem cenowym. 
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi. 
3. Załącznik nr 3 Protokół udzielonego zamówienia. 
4. Załącznik nr 4 Projekt linii technologicznej etapu I oraz etapu II – linia modelowa / linia pilotażowa.  
5. Załącznik nr 5 Rysunek projektowy zabudowy platform tensometrycznych. 
6. Załącznik nr 6 Opis i specyfikacja automatyki. 
7. Załącznik nr 7 Rysunek projektowy urządzeń do procesu suszenia wytworzonego paliwa. 
8. Załącznik nr 8 Urządzenie do wagoworkowania paliwa kwalifikowanego. 
9. Załącznik nr 9 Klauzula zachowania poufności – przed zapoznaniem się z dokumentacją 

projektową w siedzibie Zamawiającego istnieje konieczność podpisania załącznika nr 9.  
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FORMULARZ OFERTY 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zapytanie ofertowe pt. ”Wykonanie 
i dostawę elementów linii pilotażowej (komplet) zgodnie z projektem Zamawiającego – ETAP II” 
 
my niżej podpisani: 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 .................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................... 
 (nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających 
wspólną ofertę) 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją zapytania 

ofertowego i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych 
 

2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 
________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 
 

3. Oferujemy najem powierzchni laboratoryjnej objętej przedmiotem zamówienia za cenę ustaloną 
ryczałtowo ………………....................…….zł netto + podatek VAT ………………………., co 
stanowi łącznie brutto …………........................……………… (słownie: 
……………….............................…………………) 
 

4. Potwierdzam, udzielenie gwarancji na komplet elementów linii pilotażowej oferowanych 
urządzeń na ……… miesięcy od podpisania protokołu odbioru urządzeń bez uwag przez 
przedstawiciela/li Zamawiającego Centrum Naukowo – Przemysłowego EMAG S. A.  

 
 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia – Zapytaniem Ofertowym 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi 
w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na 
warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia. 
 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, 
tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 
 

7. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 
……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 
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8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  

Imię i nazwisko ………………………………. 
Adres: …………………………………………. 
Telefon: ……………………………………….. 
Fax: ……………………………………………. 
Adres e-mail: ………………………………….. 
 

9. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy 
do niej następujące oświadczenia i dokumenty: 

1)…..................................................................................... 
2)………………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………… 
4)………………………………………………………………………………………… 
5)………………………………………………………………………………………… 
6)…………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

__________________, dnia __ __ ……… roku 
 
 
 

________________________________ 
(pieczęć i podpis Oferenta) 

 

*Niepotrzebne skreślić 



 

1 
 

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi 

 
 
 
…………………………………                                                                                         
…………………………….  
Pieczątka Oferenta        Miejscowość, data 

 
 
 
 

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi 
 
 
Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany 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 oferenta a Oferentem, 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. 

e) powiązaniu z tytułu pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że mogło to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
 
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania. 

 
 
 
 
 

……………………..………………………… 
Podpis 
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Załącznik nr 3 Protokół udzielonego zamówienia  
 
 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.01.02.00-24-0B0F/20-005 

Nazwa Beneficjenta: Centrum Naukowo – Przemysłowe EMAG S. A.  

Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa elementów linii pilotażowej 
(komplet) 

 zgodnie z projektem Zamawiającego – ETAP II   
 

1. Informacje o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego 

strona ministerialna - należy podać datę upublicznienia lub wpisać – nie dotyczy, 
jeśli zamówienie zrealizowano przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie; 

strona internetowa Beneficjenta  - należy podać adres strony oraz datę upublicznienia; 
Inne (jeżeli dotyczy) - należy podać adres strony oraz datę upublicznienia; 

2. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców 

Czy wszystkie oferty zostały złożone przez 
podmioty niepowiązane osobowo i kapitałowo? 

 

Czy w zapytaniu ofertowym zostały postawione 
dodatkowe warunki – jeśli tak, proszę wskazać, 
jakie? 

 

Czy wszystkie wskazane warunki udziału w 
postępowaniu zostały spełnione przez 
oferentów? 

 

3. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny (metodologia oceny ofert) 

 

…………………………………………………………… 

4. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania ofert1 - sposobem przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom 
za spełnienie danego kryterium (należy wymienić wszystkie oferty, które spłynęły 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – w przypadku odrzucenia którejkolwiek z nich – należy 
wskazać uzasadnienie) 

 

 

 
1 Wszystkie kryteria oceny (a także szczegółowe informacje odnośnie każdego z kryteriów umieszczone 
w kolumnach „kryterium”) muszą mieć odniesienie w zapytaniach ofertowych, ogłoszeniu oraz w ofercie (muszą 
być udokumentowane) i dotyczyć danego przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny muszą być zrozumiałe i nie mogą 
stwarzać dowolności interpretacyjnej, muszą być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie. 
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Lp. 
Nazwa 

wystawcy 
oferty 

Oferta 
(nr oraz data 
wpłynięcia 

oferty) 

Kryterium 
oceny: CENA2 

Kryterium oceny 
……………………3 

 

Podsumowanie 
oceny4 

1.      
2.      
3.      

5. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę (oferta z 
tabeli podanej w pkt 4): 

 

Data wyboru oferty:  
Czy ww. oferty były aktualne/zostały 
zaktualizowane na moment wyboru (TAK/NIE): 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  
 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego 
jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji 
usług w ramach projektu objętego zapisami przedmiotowej umowy o dofinansowanie. 
2. Jako Beneficjent oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach Projektu: 
a) z  podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci), 
b) z podmiotami, którym zostały udzielone zamówienia w ramach Projektu (wykonawcy), 
nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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. 
  
 
         
 

 

……………………………….. 

     Data i podpis zamawiającego5 

 
2 Proszę podać cenę brutto i netto z oferty. W przypadku ofert wyrażonych w walutach obcych proszę podać kwotę 
w walucie obcej, datę i kurs przeliczeniowy. 
3  Proszę wskazać pozostałe kryteria oceny ofert inne niż cena. W przypadku większej liczby innych kryteriów 
biorących udział w ocenie, proszę dodać kolejne kolumny z nazwami poszczególnych kryteriów.  
4 Podsumowanie oceny powinno wynikać z wszystkich wyszczególnionych kryteriów – zmierzenie stopnia 
spełnienia przez ofertę preferencji, m.in. poprzez ich wartościowanie. 
5 W przypadku zlecenia przez Beneficjenta swoim pracownikom/osobom trzecim (tj. osoby upoważnione do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) wykonania czynności związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, oświadczenie powinno zostać podpisane 
przez te osoby. Ponadto do oświadczenia należy dołączyć, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Beneficjenta, kopię dokumentu wskazującego zlecenie ww. czynności. 
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Załącznik nr 9 Klauzula o zachowaniu poufności 
  
  
 
 

Oświadczenie - zobowiązanie 

(klauzula o zachowaniu poufności) 

 

 

W związku z zainteresowaniem uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności przez "Zamawiającego" Centrum Naukowo 

Przemysłowe EMAG S. A. ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, NIP: 9542496611 w ramach 

realizacji projektu pn.:„Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, 

kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii 

technologicznej do sprawdzania jakości produktu” dofinansowanego przez Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości w Chorzowie, zwane dalej jako „Postępowanie”, oraz w wykonaniu 

warunków zachowania w poufności informacji przekazywanych przez Zamawiającego w 

treści dokumentacji zapytania ofertowego oraz wszystkich załączonych dokumentach tj. 

załącznikach do zapytania, działając w imieniu podmiotu (konsorcjum podmiotów): 

……………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w 

.........................……………………………….,  

NIP: ……………………………………………., REGON: ………………………………………… zwanego dalej   

"Wykonawcą", zwanymi dalej łącznie "Stronami" a każdy oddzielnie "Stroną" niniejszym: 

1. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje zawarte w 

udostępnianych przez Zamawiającego dokumentach zamówienia, w szczególności w 

zapytaniu ofertowym a także załącznikach nr 4, 5, 6, 7, 8 do zapytania  ofertowego mają 

charakter informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego 

(„Informacje Poufne”).  

2. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, za jako Informacje Poufne – oznacza się 

wszelkie informacje posiadające wartość gospodarczą, niezależnie od tego, czy 

informacje takie zostały udostępnione lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, 
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elektronicznej, wizualnej, zapisu magnetycznego lub cyfrowego, czy też w jakiejkolwiek 

innej formie, oraz niezależnie od tego, czy informacje takie były oznaczone jako 

„poufne”, „zastrzeżone” lub podobnie, a w szczególności: 

a. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Dz.U. z 2020 r. poz. 1913, 

b. dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dn. 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 Nr 119 z 4.05.2016 r., str. 1), 

c. treść łączących Strony umów i wszelkie warunki współpracy Stron, w tym również 

wynikające z Umowy oraz wszelkie informacje otrzymane od innej Strony w związku z 

zawarciem, wykonaniem lub ustaniem obowiązywania Umowy, 

d. informacje o charakterze technicznym lub objęte tajemnicą handlową, dotyczące w 

szczególności produktów, procedur, cen, działalności i sytuacji finansowej, 

e. wszelkie inne informacje techniczne, technologiczne, praktyczne, handlowe lub 

organizacyjne, w tym wszelkie projekty, procedury, notatki, metody, rysunki, obrazy, 

opisy, schematy, specyfikacje, wzory, zestawienia, kompilacje i podobne 

opracowania, 

f. know-how Zamawiającego, 

g. know-how Wykonawcy. 

        

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że Informacją Poufną nie jest informacja: 

a. powszechnie znana; 

b. własna danej Strony, opracowana niezależnie od innej ze Stron, bez korzystania z 

Informacji Poufnych innej Strony; 

c. uzyskana od osoby trzeciej, która nie miała obowiązku zachowania poufności w 

odniesieniu do tych informacji, o ile zarówno osoba trzecia, jak i dana Strona, 

uzyskała je w zgodny z prawem sposób. 

4. Zobowiązuję się do: 
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a. zachowania w całkowitej poufności udostępnionych przez Zamawiającego Informacji 

Poufnych i wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w celu 

przygotowania, złożenia oferty a w przypadku wyboru naszej oferty jako 

najkorzystniejszej do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy; 

b. podjęcia niezbędnych działań dla zapewnienia poufności otrzymanych informacji. 

5. Wymogi zawarte w ust. 2 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które: 

a. są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej 

wiadomości; 

b. podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

jeżeli zostały ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami. 

6. Zobowiązuję się, że Informacje Poufne nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu 

niż określony w ust. 2, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Zamawiającego 

oraz do nierozpowszechniania, nierozprowadzania, niepowielania, nieujawniania w 

jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie tych informacji osobom trzecim bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Zobowiązuję się do zabezpieczenia i przechowywania uzyskanych Informacji Poufnych w 

formie: materialnej, nośników elektrycznych, a także w systemach teleinformatycznych, 

w warunkach zapewniających brak swobodnego dostępu do nich osobom 

nieupoważnionym oraz do korzystania z tych Informacji Poufnych z najwyższą 

starannością wymaganą przy zabezpieczeniu tego typu informacji, ażeby nie dopuścić do 

utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnienia, uzyskania dostępu przez 

kogokolwiek) nad Informacjami Poufnymi. 

8. Zobowiązuje się, iż dostęp do Informacji Poufnych będą mieć jedynie pracownicy 

Wykonawcy lub inne osoby z nim współpracujące na mocy jakichkolwiek podstaw 

prawnych lub faktycznych, w tym niezależni konsultanci lub doradcy (dalej również 

nazywani łącznie „Współpracownikami”), i tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny dla 

analizy i badania Informacji Poufnych pod kątem przygotowania oferty oraz zawarcia i 

realizacji Umowy. 
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9. Zobowiązuję się, że Pracownicy oraz współpracownicy (tym podwykonawców) 

Wykonawcy zostaną poinformowani o poufnym charakterze Informacji oraz zobowiązani 

do zachowania ich poufności na zasadach określonych niniejszym oświadczeniem. W 

każdym przypadku naruszenia poufności Informacji przez Pracowników lub 

współpracowników (w tym podwykonawców), Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego, jak za własne działania lub zaniechania. 

10. Zobowiązuję się do zniszczenia Informacji Poufnych, niezależnie od formy, w której 

informacje te zostały przekazane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie po 

zakończeniu Postępowania, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej i 

zawarcia umowy – po zakończeniu wykonania umowy. 

11. Zobowiązuję się informować Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia Informacji 

Poufnych z naruszeniem warunków niniejszego Oświadczenia niezwłocznie po powzięciu 

wiadomości o takim naruszeniu oraz do naprawy poniesionych szkód na podstawie 

przepisów prawa. 

12. Wskazuję następujący adres e-mail: ........................................................................ jako 

adres do przesłania Informacji Poufnych. 

13. Jestem świadomy, że po zakończeniu Postępowania obowiązek zachowania tajemnicy w 

zakresie przekazanych w trakcie postępowania Informacji Poufnych nie ustaje (tj. 

pozostaje w mocy jako bezterminowe zobowiązanie), chyba, że informacje te staną się 

powszechnie znane. 

14. Obowiązek poufności w zakresie Informacji Poufnych pozostaje w mocy nawet wówczas, 

gdy nie zostanie złożona oferta lub oferta zostanie złożona, a Umowa nie zostanie 

zawarta. 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia na zasadach ogólnych a także na 

zasadach określonych poniżej. 

16. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zapłacę 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 

00/100) za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego 
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jest wyższa niż zastrzeżona kara umowna, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 

na zasadach ogólnych odszkodowania w zakresie przewyższającym zastrzeżoną karę 

umowną.  

17. Oświadczam, że jestem świadomy wysokości kwoty zastrzeżonej kary umownej oraz że 

w mojej ocenie, zastrzeżona kara umowna jest w pełni uzasadniona innowacyjnością, 

rodzajem i ważnością Informacji Poufnych dla działalności gospodarczej Zamawiającego 

a także skalą strat lub konsekwencji finansowych wynikających z wykorzystania 

Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób inny niż dozwolony niniejszym dokumentem. 

18. Oświadczam, że niniejszej zobowiązanie zaciągam działając imieniem i na rzecz 

Wykonawcy tj. ……………………………………..................................................................... 

(nazwa Wykonawcy). 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy: 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

Podpis: …………………………………………………. 

 

 

Miejscowość: ……….………………………………… 

Data: ……………………………………………………… 

 

Załącznik: 

- aktualny dokument rejestrowy podmiotu składającego oświadczenie, który to dokument 

potwierdza uprawnienie osób podpisujących oświadczenie. 


