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Dostawa sprzętu farmaceutycznego w ramach doposażenia
bazy dydaktycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa
Religi w Olsztynie
Status ogłoszenia: Opublikowane

PODEJRZYJ INNE WERSJE

Termin składania ofert
2021-07-13 10:00:00

Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-05

Data ostatniej zmiany
2021-07-05

OGŁOSZENIE OFERTY PYTANIA

Powstaje w kontekście projektu
RPWM.02.04.01-28-0090/20 - Przyszłość zawodowa z Medykiem

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych do przedmiotu zamówienia dostaw.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku
do treści oferty Wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
noszących znamiona siły wyższej – uprawniających strony do zmiany Umowy w zakresie
wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 
2) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych,
możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych Umową; w powyższej
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sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone, 
3) wycofania z produkcji lub dystrybucji produktów wymienionych w ofercie Wykonawcy –
Zamawiający dopuszcza wówczas dostarczenie innego asortymentu produktów, o
parametrach odpowiadającym wymogom określonym w załączniku nr 1 do Umowy, po
uprzednim udokumentowaniu przez Wykonawcę braku możliwości ich dostarczenia (pisemna
informacja od producenta lub dystrybutora); w powyższej sytuacji wynagrodzenie
Wykonawcy nie zostanie zwiększone, 
4) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z
pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania Umowy, 
5) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji Umowy okoliczności uzasadniających
dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla
Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone. 
3. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez
jedną ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-07-05

1. Zapytanie ofertowe Pobierz

2. 1. Formularz oferty Pobierz

3. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI I Pobierz

4. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI II Pobierz

5. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI III Pobierz

6. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI IV Pobierz

7. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI V Pobierz

8. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI VI Pobierz

9. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI VII Pobierz

10. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI VIII Pobierz

11. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI IX Pobierz

12. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI X Pobierz

13. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI XI Pobierz

14. 13. Projekt umowy Pobierz

15. 14. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy Pobierz

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
Mariańska 3A
10-052 Olsztyn
NIP: 7393241393

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355048
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355049
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355050
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355051
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355052
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355053
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355055
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355056
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355057
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355058
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355059
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355060
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355061
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355062
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/files/355064


5.07.2021 Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Dostawa sprzętu farmaceutycznego w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Szkoł…

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57456 3/24

Części zamówienia

Przedmioty zamówienia

Osoby do kontaktu
Mirosław Koczwara
tel.: 504140086
e-mail: miroslaw.koczwara@op.pl

Spis treści
Część 1: Dostawa destylarek elektrycznych
Część 2: Dostawa mikropipet
Część 3: Dostawa zestawu pipet jednokanałowych
Część 4: Dostawa statywu z PP na areometry – typ I
Część 5: Dostawa statywu z PP na areometry – typ II
Część 6: Dostawa kapsułkarek ręcznych
Część 7: Dostawa suszarki – sterylizatora powietrznego
Część 8: Dostawa wirówki laboratoryjnej – typ I
Część 9: Dostawa wirówki laboratoryjnej – typ II
Część 10: Dostawa ręcznej lampy UV
Część 11: Dostawa płytek do chromatografii cienkowarstwowej

Część 1
Dostawa destylarek elektrycznych

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Dostawa

Dostawy inne

Opis
1. Dostawa destylarek elektrycznych. 
2. Szczegółowy opis CZĘŚCI I zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego.
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Miejsca realizacji
adres

Kraj
Polska

Województwo
warmińsko-mazurskie

Powiat
Olsztyn

Gmina
Olsztyn

Miejscowość
Olsztyn

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na
które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym
CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę – odpowiednio załączniki  
nr 2 – 12 do zapytania ofertowego, 
3) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy będą powiązani z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
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Kryteria oceny

Przedmioty zamówienia

) p j g g ą ją g , p ,
pełnomocnika, 
4) 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.

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Cena - 100%

Część 2
Dostawa mikropipet

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Dostawa

Dostawy inne

Opis
1. Dostawa mikropipet. 
2. Szczegółowy opis CZĘŚCI II zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania
ofertowego.

Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Miejsca realizacji
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

adres

Kraj
Polska

Województwo
warmińsko-mazurskie

Powiat
Olsztyn

Gmina
Olsztyn

Miejscowość
Olsztyn

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na
które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym
CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę – odpowiednio załączniki  
nr 2 – 12 do zapytania ofertowego, 
3) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy będą powiązani z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, 
4) 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.
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Kryteria oceny

Przedmioty zamówienia

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Cena - 100%

Część 3
Dostawa zestawu pipet jednokanałowych

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Dostawa

Dostawy inne

Opis
1. Dostawa zestawu pipet jednokanałowych. 
2. Szczegółowy opis CZĘŚCI III zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania
ofertowego.

Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Miejsca realizacji
adres

Kraj
Polska

Województwo
warmińsko-mazurskie

Powiat
Olsztyn

Gmina
Olsztyn

Miejscowość
Olsztyn



5.07.2021 Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Dostawa sprzętu farmaceutycznego w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Szkoł…

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57456 8/24

Kryteria oceny

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na
które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym
CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę – odpowiednio załączniki  
nr 2 – 12 do zapytania ofertowego, 
3) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy będą powiązani z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, 
4) 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.

Czy kryterium cenowe
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Przedmioty zamówienia

TAK

Opis
Cen - 100%

Część 4
Dostawa statywu z PP na areometry – typ I

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Dostawa

Dostawy inne

Opis
1. Dostawa statywu z PP na areometry – typ I. 
2. Szczegółowy opis CZĘŚCI IV zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do zapytania
ofertowego.

Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Miejsca realizacji
adres

Kraj
Polska

Województwo
warmińsko-mazurskie

Powiat
Olsztyn

Gmina
Olsztyn

Miejscowość
Olsztyn

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
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Kryteria oceny

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na
które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym
CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę – odpowiednio załączniki  
nr 2 – 12 do zapytania ofertowego, 
3) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy będą powiązani z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, 
4) 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.

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Cena - 100%
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Przedmioty zamówienia

Część 5
Dostawa statywu z PP na areometry – typ II

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Dostawa

Dostawy inne

Opis
1. Dostawa statywu z PP na areometry – typ II. 
2. Szczegółowy opis CZĘŚCI V zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do zapytania
ofertowego.

Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Miejsca realizacji
adres

Kraj
Polska

Województwo
warmińsko-mazurskie

Powiat
Olsztyn

Gmina
Olsztyn

Miejscowość
Olsztyn

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na
które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym
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Kryteria oceny

) ype o e s c egó o e op sy p ed otu a ó e a  a es e odpo adający
CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę – odpowiednio załączniki  
nr 2 – 12 do zapytania ofertowego, 

3) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy będą powiązani z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, 
4) 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.

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Cena - 100%

Część 6
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Przedmioty zamówienia

Dostawa kapsułkarek ręcznych

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Dostawa

Dostawy inne

Opis
1. Dostawa kapsułkarek ręcznych. 
2. Szczegółowy opis CZĘŚCI VI zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do zapytania
ofertowego.

Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Miejsca realizacji
adres

Kraj
Polska

Województwo
warmińsko-mazurskie

Powiat
Olsztyn

Gmina
Olsztyn

Miejscowość
Olsztyn

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na
które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym
CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę – odpowiednio załączniki  
nr 2 – 12 do zapytania ofertowego, 
3) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.
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Kryteria oceny

Przedmioty zamówienia

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy będą powiązani z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, 
4) 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.

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Cena - 100%

Część 7
Dostawa suszarki – sterylizatora powietrznego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Dostawa

Dostawy inne

Opis
1. Dostawa suszarki – sterylizatora powietrznego. 
2. Szczegółowy opis CZĘŚCI VII zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do zapytania
ofertowego.

Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Miejsca realizacji
adres

Kraj
Polska

Województwo
warmińsko-mazurskie

Powiat
Olsztyn

Gmina
Olsztyn

Miejscowość
Olsztyn

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na
które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym
CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę – odpowiednio załączniki  
nr 2 – 12 do zapytania ofertowego, 
3) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy będą powiązani z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy



5.07.2021 Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Dostawa sprzętu farmaceutycznego w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Szkoł…

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57456 16/24

Kryteria oceny

Przedmioty zamówienia

zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, 
4) 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.

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Cena - 100%

Część 8
Dostawa wirówki laboratoryjnej – typ I

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Dostawa

Dostawy inne

Opis
1. Dostawa wirówki laboratoryjnej – typ I. 
2. Szczegółowy opis CZĘŚCI VIII zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do zapytania
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

ofertowego.

Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Miejsca realizacji
adres

Kraj
Polska

Województwo
warmińsko-mazurskie

Powiat
Olsztyn

Gmina
Olsztyn

Miejscowość
Olsztyn

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na
które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym
CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę – odpowiednio załączniki  
nr 2 – 12 do zapytania ofertowego, 
3) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy będą powiązani z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
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Kryteria oceny

Przedmioty zamówienia

) p j j j , y p g y p p
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika, 
4) 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.

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Cena - 100%

Część 9
Dostawa wirówki laboratoryjnej – typ II

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Dostawa

Dostawy inne

Opis
1. Dostawa wirówki laboratoryjnej – typ II. 
2. Szczegółowy opis CZĘŚCI IX zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do zapytania
ofertowego.

Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Miejsca realizacji
adres

Kraj
Polska

Województwo
warmińsko-mazurskie

Powiat
Olsztyn

Gmina
Olsztyn

Miejscowość
Olsztyn

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na
które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym
CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę – odpowiednio załączniki  
nr 2 – 12 do zapytania ofertowego, 
3) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy będą powiązani z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
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Kryteria oceny

Przedmioty zamówienia

) p ą , p p
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Cena - 100%

Część 10
Dostawa ręcznej lampy UV

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Dostawa

Dostawy inne

Opis
1. Dostawa ręcznej lampy UV. 
2. Szczegółowy opis CZĘŚCI X zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do zapytania
ofertowego.

Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Miejsca realizacji
adres
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Kraj
Polska

Województwo
warmińsko-mazurskie

Powiat
Olsztyn

Gmina
Olsztyn

Miejscowość
Olsztyn

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na
które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym
CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę – odpowiednio załączniki  
nr 2 – 12 do zapytania ofertowego, 
3) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy będą powiązani z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, 
4) 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.
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Kryteria oceny

Przedmioty zamówienia

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Cena - 100%

Część 11
Dostawa płytek do chromatografii cienkowarstwowej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Dostawa

Dostawy inne

Opis
1. Dostawa płytek do chromatografii cienkowarstwowej. 
2. Szczegółowy opis CZĘŚCI XI zamówienia znajduje się w załączniku nr 12 do zapytania
ofertowego.

Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Miejsca realizacji
adres

Kraj
Polska

Województwo
warmińsko-mazurskie

Powiat
Olsztyn

Gmina
Olsztyn

Miejscowość
Olsztyn
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Kryteria oceny

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCIOM zamówienia, na
które wykonawca składa ofertę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2) wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiadającym
CZĘŚCIOM zamówienia, na które wykonawca składa ofertę – odpowiednio załączniki  
nr 2 – 12 do zapytania ofertowego, 
3) wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym – załącznik nr 14 do zapytania ofertowego.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy będą powiązani z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy
rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, 
4) 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.
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