
 
 

Kraków, dnia 8 czerwca 2021 roku 
 
 
 

ROZEZNANIE RYNKU 
 

 
Zapytanie na szkolenie 

OZNACZENIE SPRAWY 2/2021/B+R/RPOWM 
 
 
 

Przystępując do realizacji zadania w ramach opisanego poniżej projektu firma ABC COLOREX 
Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków zaprasza do złożenia oferty na 
przedstawione poniżej zamówienie. 

 
A. INFORMACJE OGÓLNE: 
1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią 

nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu 
życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” współfinansowanego 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach 
I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania Innowacje w 
Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. 

2. Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania 
upoważniony jest Dorota Kotas numer telefonu 600070062, email d.kotas@colorex.pl 

3. Oferty należy złożyć do dnia 15 czerwca 2021 roku do godziny 23:59 – decyduje data 
wpływu do Zamawiającego. 

4. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub w 
siedzibie zakładu Zamawiającego ul. Łuczanowicka 30, 31 -766 Kraków lub przesłać na 
adres: ABC COLOREX Sp. z o.o. ul. Łuczanowicka 30, 31- 766 Kraków.  

5. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: 
dotacje@colorex.pl 

6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

7. Zamówienie należy zrealizować maksymalnie do 15 sierpnia 2021. 
 
B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie analizy dostarczonych przez Zamawiającego 

wyników gotowej formulacji na elementach metalowych przez akredytowane zewnętrzne 
laboratorium i wydanie opinii potwierdzającej jakość wypracowanych w projekcie 
parametrów. Celem zadania jest uzyskanie przekonania o osiągnieciu wyznaczonych celów 
projektowych. Weryfikacja przez Wykonawcę wyników badań dostarczonych przez 
Zamawiającego pozwoli na zamknięcie projektu a potwierdzone przez zewnętrzną 



 
 

jednostkę wyniki badawcze będą zawarte w raporcie zamykającym projekt „Badania nad 
formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki 
proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach 
klimatycznych” . 

2. Wszelkie prawa własności przemysłowej, autorskie prawa majątkowe, prawa własności 
intelektualnej, prawa do patentu i inne pokrewne prawa dotyczące zmodyfikowanej 
technologii lakierowania proszkowego, należą wyłącznie do Zamawiającego, a ten nie 
udziela żadnej licencji, zgody lub pozwolenia wyraźnego, bądź dorozumianego na 
wykorzystanie danych dotyczących technologii do jakiegokolwiek zastosowania innego, niż 
wyłącznie realizacji dostawy w ramach przedmiotowego zamówienia. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany będzie nie wykorzystywać uzyskanych informacji dotyczących 
technologii w swojej działalności gospodarczej, a także nie przekazywać tych informacji 
(objętych tajemnicą przedsiębiorstwa) do jakiegokolwiek podmiotu trzeciego. 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego 
przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii. 

4. Kod CPV i jego nazwa:  73000000-2 -  Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz 
pokrewne usługi doradcze 
                                         73200000-4 – Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 
 

C. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z USŁUGĄ 
1. Zapewnienie osoby do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoki 

poziom usługi i upoważnionej do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych 
z realizowanym zadaniem; 

2. Współpraca na każdym etapie realizacji usługi z Zamawiającym;  
3. Informowanie Zamawiającego o napotkanych problemach / trudnościach przy realizacji 

zamówienia. 
4. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry w postaci osób posiadających wiedzę i 

doświadczenie w wykonaniu usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
 

D. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę 

i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających posiadanie akredytacji wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji (lub 
równoważną w stosunku do Wykonawców z poza terytorium Polski) zgodnych ze specyfiką 
przedmiotu zamówienia przedstawioną w niniejszym zapytaniu. 

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
– Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków, w zakresie procedury rozeznania rynku. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
podania uzasadnienia lub do jego zakończenia bez wyboru oferty. 

5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz oferty zawierającej co 



 
 

najmniej: Nazwę oferenta, cenę, zakres oferty zgodny z zakresem Zapytania, ewentualnie 
dodatkowe informacje; 

6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom 
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 

7. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot 
zamówienia, lub też złożyli ofertę po terminie. 

8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, w razie złożenia 
przez tego samego wykonawcę kolejnej oferty obejmującej ten sam zakres zamówienia, 
ofertę pierwotnie złożoną traktuje się jako wycofaną.  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
12. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
13. Cena powinna być podana w złotych (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) 

co najmniej brutto. Przeliczenie euro i dolarów na złote nastąpi wg kursu średniego 
Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu 
ceny w walucie innej niż PLN, należy to zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena 
została podana w PLN. 

14. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 
uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę 
lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, jeśli po wezwaniu do udzielenia 
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, Wykonawca 
nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

 
E. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH I OPIS SPOSOBU 

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY: 
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert niepodlegających wykluczeniu oraz przypisze 

odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i 
zasad przyznawania punktów: 

Kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów; 
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma 

najwyższą wartość punktową. 
3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość 

oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną 
wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC/WOB) x waga, gdzie WP – wartość 



 
 

punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, 
WOB – wartość brutto oferty badanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego 
Postępowanie nr 2/2021/B+R/RPOWM 

 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW 
 

Składając ofertę w postępowaniu nr 2/2021/B+R/RPOWM, oświadczam, że Wykonawca: 
 

 
….................................................................................................................................................. 

(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP) 
  
nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. 
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 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 o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 
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. 

 
 

 
     ….........................................     ………………………………………………………… 
           miejscowość i data         czytelny podpis osoby upoważnionej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego 
Postępowanie nr 2/2021/B+R/RPOWM 

 
Zamawiający: 

ABC Colorex Sp. z o.o. 
Gryczana 30a 

31-266 Kraków 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Działając w imieniu i na rzecz  Wykonawcy: 
 
 

…................................................................................................................................................... 
(PEŁNA NAZWA WYKONAWCA, NR NIP) 

  
 
z siedzibą w/zamieszkałego w*  …............................................................................................... 

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY) 
 
 

…................................................................................................................................................... 
(NR TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ) 

 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2021/B+R/RPOWM składam ofertę w 
przedmiotowym postępowaniu. 
 
Oferuję realizację zamówienia za cenę: ............................................... zł netto (słownie: 

…...........................................................................) tj. cena …………………………………………………zł 

brutto ( słownie:……………………………………………………) 

 

 
A. Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

w szczególności: zakładany zysk, należne podatki. 
B. Oświadczam, że oferuje realizację zamówienia w terminie nie późniejszym niż 

maksymalny termin wykonania zamówienia wskazany w Zapytaniu Ofertowym 
C. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania 

zamówienia. 
D. Oświadczam, iż posiadam wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego 

wykonania przedmiotu umowy oraz wyrażam wole zawarcia z Zamawiającym umowy. 



 
 

E. Deklaruję wolę zawarcia umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 

3 do Rozeznania rynku i zobowiązuje się do jej podpisania w siedzibie Zamawiającego 

lub innym wskazanym przez niego miejscu w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania 

mnie przez Zamawiającego do jej podpisania, pod rygorem uznania, że odstępuję od 

wykonania zamówienia. 

F. Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczam, że oświadczenia i 

dokumenty składające się na niniejszą ofertę opisują stan faktyczny i prawny, aktualny 

na dzień jej składania. 

G. Przedstawiam dokumenty potwierdzające posiadanie akredytacji wydanych przez Polskie 

Centrum Akredytacji (lub równoważną w stosunku do Wykonawców z poza terytorium Polski) 

 
 
 
 
 
 
     ….........................................   ……………………………………………………… 
           miejscowość i data        czytelny podpis osoby upoważnionej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego 
Postępowanie nr 2/2021/B+R/RPOWM 

 
 

OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH 
 
 
1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym w formie pisemnej umowę świadczenia usług na o 

zakresie wskazanym w niniejszym Rozeznaniu Rynku, w ramach danej części zamówienia, 

na które jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

2. Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w 

terminie oraz na warunkach  wskazanych w Rozeznaniu Rynku. 

 

3. Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

4. W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też 

wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo 

nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, lub wyższej, jeśli 

Strony tak ustalą. 

 

5.  Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, sądem właściwym do 

rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, a w sprawach 

nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


