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Wrocław, dnia 27.04.2021 r. 

Nr Sprawy: PO.2721.44.2021 
L. Dz. 1360/2021/W 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 
ul. Stabłowicka 147 
54-066 Wrocław 
 
zaprasza Państwa do złożenia oferty na: 

Usługa przeglądu spektrometrów i mikroskopu. 

Przedmiot zamówienia: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego – OPZ. 

 
I. Zakres zamówienia oraz termin realizacji:  

Wszystkie szczegóły zamówienia opisuje Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego – OPZ.  
 

II. Warunki udziału w postępowaniu 
W postepowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne 
doświadczenie oraz wiedzę do realizacji niniejszego zamówienia. 

III. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
marta.rochala@port.lukasiewicz.gov.pl nie później niż do dnia  
04.05.2021 do godziny 9:00. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty. 

4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 

IV. Kryteria oceny ofert: 

 

1. Cena 100 % 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących 
kryteriów: 
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Cena całkowita (C) waga 100 %, według wzoru: 

           Cena minimalna 

Cena (C) = --------------------------- x waga (100)  = ……… Punktów 

                    Cena badana 

Maksymalna ilość zdobytych punktów: 100 

Zdobyta ilość punktów= C 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego 
przedmiotu zamówienia  w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie 
zrealizować przedmiotu zamówienia jak również do odwołania i zakończenia 
niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia 
bez podawania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać 
jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.  
 

V. Cena oferty i warunki płatności: 

1. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i 
brutto. 

2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz 
zawierać koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 

3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury, na zasadach określonych w umowie. 

4. Faktura może być wystawiona na podstawie podpisanego przez 
Zamawiającego „Protokołu serwisowego” z adnotacją „bez uwag” w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 
 

VI. Wykaz załączników: 
1. Opis przedmiotu zamówienia, 
2. Formularz ofertowy, 
3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez 

Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

 
………………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PO.2721.41.2021 

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi przegląd okresowy 
(Preventive Maitenace) aparatury naukowo-badawczej, stanowiącej 
wyposażenie laboratoriów ŁUKASIEWICZ-PORT.   

Zamówienie obejmuje przegląd aparatów:  

1. Spektrometr Nicolet 6700 (SN:APW 1200362)wraz z przystawkami ATR 
(Smart Orbit, HATR Smart ARK), fotoakustyczna PAS (Gasera PA301), 
rozproszeniowa DRIFTS (Praying Mantis), kuwety ciekłe, Smart Proteus, PEM-
IRRAS) FT-IR 

2. Mikroskopu Nicolet iN10 MX SN: ALK1200576  

3. Spektrometr ICP-OES 7400 duo, nr seryjny: IC74DC151013 wraz z 
automatycznym podajnikiem próbek TELEDYNE CETAC ASX-560 

Szczegółowy zakres  usługi:  

CZĘŚĆ I.  
Przegląd spektrometru Nicolet 6700 wraz z przystawkami obejmujący 
wszelkie czynności ujęte w procedurze Preventive Maintenace Producenta, w 
tym m.in: 

 przeprowadzenie kontroli parametrów spektrometru: zasilacza, źródła 
SR, lasera, dzielnikó wiązki, detektorów, 

 przesuw luster itp. 
 przeprowadzenie testów kontrolnych 
 kontrola przystawek: ATR (Smart Orbit, HATR Smart ARK), naprawa 

przystawki fotoakustycznej PAS (Gasera PA301), rozproszeniowa 
DRIFTS (Praying Mantis), kuwety ciekłe, Smart Proteus, PEM-IRRAS) 
FT-IR, 

CZĘŚĆ II.  

Przegląd mikroskopu Nicolet iN10 MX (FTIR-BADD-0000055/34-A1) 
obejmujące m.in.: 

 wymianę niezbędnych części eksploatycyjnych (PmKit) 
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 sprawdzenie poprawności działania, ocena stanu technicznego, 
przeprowadzenie testów 

 czyszczenie, kalibracja 
 sprawdzenie połączeń, elektrycznych, układów mechanicznych i 

optycznym aparatu. 
 sprawdzenie stanu źródła, 
 kalibrację detektora matrycowego 
 testy kontrolne dla każdego z detektorów 
 wszelkie czynności nie ujęte powyżej, ujęte w procedurze Preventive 

Maintenace Producenta 
CZĘŚĆ III.  

Przegląd okresowy spektrometru ICP-OES 7400 duo, nr seryjny: 
IC74DC151013 wraz z automatycznym podajnikiem próbek TELEDYNE 
CETAC ASX-560 obejmujący m.in: 

 sprawdzenie poprawności działania, ocena stanu technicznego, 
przeprowadzenie testów 

 czyszczenie, kalibracja 
 sprawdzenie połączeń, elektrycznych, układów mechanicznych i 

optycznym aparatu. 
 korekcję położenia detektora, 
 testy szczelności, 
 testy czułości. 
 wymianę wody w układzie chłodzenia, 
 wszelkie czynności nie ujęte powyżej, ujęte w procedurze Preventive 

Maintenace Producenta. 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Termin realizacji: nie później niż do 2021-06-18 

2. Wszystkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez personel 
przeszkolony przez Producenta aparatury, stanowiącej Podmiot Zamówienia.  

3. Wykonawca przystępując do złożenia oferty oświadcza, że posiada 
wszelką wiedzę (karty techniczne, specyfikacje, części zamienne) do realizacji 
zamówienia.  

Usługa stanowiąca przedmiot Zamówienia zrealizowana przez Wykonawcę, 
zostanie potwierdzona podpisanym przez Strony Protokołem Serwisowym 
dostarczonym przez Zamawiającego, przy czym dopuszcza się Protokół serwisowy 
Wykonawcy.  
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4. Oferta musi obejmować koszty dostawy, wymiany i utylizacji materiałów 
eksploatacyjnych,  

WARUNKI  PŁATNOŚCI 

1. Płatność przelewem na podane konto na podstawie wystawionej 
prawidłowo faktury VAT.  

2. Faktura VAT wystawiana na podstawie podpisanego przez 
Zamawiającego „Protokołu serwisowego” z adnotacją „bez uwag” w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych. 

3. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz Oferty 
Nr sprawy: PO.2721.44.2021 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu   pn. Usługa przeglądu 
spektrometrów i mikroskopu. na rzecz Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT 
Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii ul. Stabłowicka 147,  54-066 Wrocław, 
składam/y niniejszą ofertę  

 
1. WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy  

Adres Wykonawcy    

NIP  

REGON  

KRS  

Imię i nazwisko  
osoby uprawnionej do kontaktów 

 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres mailowy  

 
2. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego, 
2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią 

Zapytania ofertowego 
3) cena mojej oferty za prawidłową i pełną realizację zamówienia 
wynosi:  

 
a) Spektrometr Nicolet 6700 

 

Cena wynosi …………………………….... zł netto,  

 

słownie: ……………………………………………………………………..  

 

Cena wynosi ………………..……….. zł brutto, 
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słowie: ……………………………………………………………………… 

 

b) Mikroskop Nicolet iN10 MX SN: ALK1200576 

 

Cena wynosi …………………………….... zł netto,  

 

słownie: ……………………………………………………………………..  

 

Cena wynosi ………………..……….. zł brutto, 

 

słowie: ……………………………………………………………………… 

 

c) Spektrometr ICP-OES 7400 duo 

 

Cena wynosi …………………………….... zł netto,  

 

słownie: ……………………………………………………………………..  

 

Cena wynosi ………………..……….. zł brutto, 

 

słowie: ……………………………………………………………………… 

 

Łącza cena za wykonanie całości usługi pkt 3, ppkt a), b) i c): 

 

Cena wynosi …………………………….... zł netto,  

 

słownie: ……………………………………………………………………..  

 

Cena wynosi ………………..……….. zł brutto, 

 

słowie: ……………………………………………………………………… 

 

 

Powyższa cena zawiera  wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w 

tym koszty dojazdu, koszty materiałów i inne.  



Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000850580 
 

 

Strona 3 z 3 
 

d) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  
e) oświadczam, że spełniam warunki udziału w zapytaniu; 
f) oświadczam, że posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
g) oświadczam, że posiadam zdolność techniczną i zawodową do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 
h) oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia; 
 

3. Podpis(y): 

Nazwa 
Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do  
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób)  

upoważnionej(ych) 
do  

podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
Nr Sprawy: PO.2721.44.2021 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

ŁUKASIEWICZ – PORT 

jako Zamawiającego na potrzeby postępowań zakupowych 
prowadzonych z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych (w szczególności: poniżej progu 

PLN 130.000,00) i na potrzeby zawierania i wykonywania 
takich umów 

DOT. ZAMÓWIENIA PN. [Usługa przeglądu spektrometrów i 
mikroskopu.] 

 

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 (tzw. ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO”) Zamawiający (Administrator) 
informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w 
ramach niniejszego postępowania (i dla celów zawarcia i wykonywania 
umowy w jego wyniku) jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza 
Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; 
NIP:893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”).  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z 
IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych. 

3. Informacje specyficzne dot. przetwarzania danych w Państwa przypadku: 

 

Kogo 
dotyczy 

przetwarzan
ie 

Sposób 
pozyskania 

danych 
osobowych 

Podstawa 
prawna 

przetwarza
nia danych 
osobowych 

Przetwarza
ne dane 
osobowe 

Cel 
przetwarza
nia danych 
osobowych 

Okres 
przetwarza
nia danych 
osobowych 

Wykonawcy 
(uczestnika 
postępowania
), osób go 
reprezentując
ych, jego 
pełnomocnikó
w i 
reprezentantó

od Państwa 
(to Państwo 
przekazujecie 
Zamawiające
mu swoje 
dane 
osobowe; 
może się 
zdarzyć, że 

art. 6 ust. 1 
lit. b RODO – 
dane są 
wymagane 
do 
wykonania 
Państwa 
żądania 
rozpatrzenia 

wszelkie 
dane 
osobowe 
jakie 
Państwo 
podacie w 
trakcie 
niniejszego 
postępowani

przeprowadz
enie 
postępowani
a o udzielenie 
zamówienia, 
konkretnie 
wskazanego 
w 
dokumentacji

co do zasady 
- 4 (cztery) 
lata od dnia 
zakończenia 
postępowani
a o 
udzielenie 
zamówienia, 
nie krócej 
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w poprzez 
których działa 
w 
postępowaniu, 
da, organów 
nadzoru etc. i 
innych osób 
wskazanych 
przez 
Wykonawcę 
(uczestnika 
postępowania
) w ofercie i 
innej 
dokumentacji 
składanej 
Zamawiające
mu 

otrzymujemy 
Państwa dane 
od Państwa 
pracodawcy 
lub 
kontrahenta w 
ramach jego 
oferty lub 
wniosku w 
postępowaniu
) 

oferty / 
wniosku 
przez 
Zamawiające
go, a 
Państwo 
dążycie do 
uzyskania 
pozytywnego 
dla Państwa 
rozstrzygnię
cia 
postępowani
a. 
Niepodanie 
danych 
uniemożliwia 
realizację 
żądania. 

a o 
udzielenie 
zamówienia. 
Mogą to być 
w 
szczególnoś
ci: imię, 
nazwisko, 
PESEL, data 
i miejsce 
urodzenia, 
informacje o 
doświadczen
iu i 
zawodzie, 
uprawnienia
ch, 
wyrokach 
ska 
skazujących
, adresy 
zamieszkani
a, dane 
kontaktowe 

, do której 
załączona 
jest niniejsza 
klauzula 
informacyjna 

jednak niż 
przez okres 
obowiązywa
nia umowy 
zawartej w 
wyniku tego 
postępowani
a (poprzez 
analogię  do 
art. 78 ust. 
ustawy 
Prawo 
zamówień 
publicznych) 

Osób 
zawierających 
umowę w 
wyniku 
udzielenia 
zamówienia 
publicznego i 
których 
danych 
zostały 
wskazane w 
takiej umowie 
ze strony 
wybranego 
wykonawcy 

od Państwa 
bezpośrednio 
albo od 
Państwa 
pracodawcy 
(zatrudniając
ego) 

j.w. imię, 
nazwisko, 
adresy 
kontaktowe, 
stanowisko, 
numer 
telefonu, 
adres email; 
możliwe 
także: NIP, 
REGON. 

zawarcie i 
wykonywanie 
umowy w 
wyniku 
udzielenia 
zamówienia  

j.w. jednak 
nie krócej 
niż do czasu 
przedawnien
ia wszelkich 
roszczeń z 
tytułu danej 
umowy i 
rozstrzygnię
cia roszczeń 
dochodzonyc
h 

Osób 
niewskazanyc
h wyraźnie w 
Umowie, ale 
wykonujących 
Umowę w 
imieniu 
Wykonawcy 
(np. osoby 
faktycznie 
dokonujące 
prac instalacji 
zakupionego 
sprzętu na 
terenie 
Administrator
a) 

od Państwa 
bezpośrednio 
albo od 
Państwa 
pracodawcy 
(zatrudniając
ego) 

Art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO – 
Administrato
r ma 
uzasadniony 
interes, żeby 
wiedzieć z 
kim w relacji 
umownej się 
kontaktuje, 
kto wchodzi 
na jego 
teren, w 
jakiej roli 
działa ta 
druga osoba 
etc. 

imię, 
nazwisko, 
adresy 
kontaktowe, 
stanowisko, 
numer 
telefonu, 
adres email; 
jeśli 
wykonujecie 
Państwo 
prace na 
terenie 
Administrat
ora: 
wizerunek 
(w ramach 
monitoringu
, o którym 

wykonywanie 
umowy w 
wyniku 
udzielenia 
zamówienia  

j.w. jednak 
nie krócej 
niż do czasu 
przedawnien
ia wszelkich 
roszczeń z 
tytułu danej 
umowy i 
rozstrzygnię
cia roszczeń 
dochodzonyc
h 
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jesteście 
Państwo 
informowani 
w razie jego 
zastosowani
a na 
miejscu) 

 

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – na podstawie 
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) dla 
celów rozliczeń podatkowych, finansowych etc. oraz dla postępowań 
związanych z roszczeniami Administratora lub wobec Administratora. 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – po wyczerpaniu 
innych podstaw prawnych – dla celów archiwalnych, co jest prawnie 
uzasadnionym interesem państwowej osoby prawnej wykonującej ze 
środków publicznych zadania publiczne przydane ustawą, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w takim wypadku dalszy okres archiwizacji 
nie będzie dłuższy niż dalsze 5 lat. Jeśli środki wydatkowane przez 
Zamawiającego w tym postępowaniu pochodzą ze źródeł innych niż 
Zamawiający, możliwe jest, że okres przetwarzania danych będzie 
uzależniony od regulacji określających zasady rozliczenia takich środków 
z osobą trzecią (instytucją finansującą). 

5. Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres 
przetwarzania danych, stosuje się ten dłuższy okres. 

6. Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa 
dane dalej, do innych odbiorców. Jest to możliwość. Odbiorcami Państwa 
danych osobowych mogą być w szczególności:  

a) należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego 
usługodawcy, w zakresie w jakim to niezbędne i uzasadnione, w tym 
np. dostawcy usług informatycznych, software’owych, prawnych, 
księgowych, podatkowych, hostingowych, ubezpieczeniowych; 

b) podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub 
nadzoru nad Administratorem, w szczególności Centrum 
Łukasiewicz i Prezes Centrum Łukasiewicz, także właściwy minister; 

c) inne podmioty uprawnione ustawowo do nadzoru i kontroli oraz inne 
podmioty uprawnione przepisami prawa; 

d) w przypadku powiązania Państwa relacji z Administratorem dla 
celów dotowanych projektów naukowych lub komercjalizacji – 
instytucji dotującej, pośredniczącej, fundujące etc., w szczególności 
NCBiR lub NCN; 

e) podmioty zapewniające utrzymanie lub wsparcie systemów 
informatycznych używanych przez Administratora, podmiotu 
świadczące usługi hostingowe etc.; 

f) firmy kurierskie, pocztowe etc. 
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7. Państwa dane osobowe mogą być też potencjalnie ujawniane w trybie 
dostępu do informacji publicznej. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub 
organizacji międzynarodowych. Jeśli tak miałoby się stać – 
poinformujemy Państwa o tym oddzielnie. Nie dotyczy to jednak 
przekazywania dla celów realizacji i rozliczania dotacji, grantów, 
programów naukowych etc. fundowanych z budżetu Unii Europejskiej, 
której to organizacji międzynarodowej dane mogą być przekazywane 
przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań i 
prawidłowego wydatkowania środków publicznych. 

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce 
profilowanie na ich podstawie. 

10. Dla realizacja Państwa praw prosimy o kontakt mailowy z 
Administratorem na ww. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. 
Posiadają Państwo prawo do: 

a) dostępu do przekazanych danych osobowych; 

b) co do zasady - sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych 
osobowych; 

c) co do zasady - żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych; 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
na przetwarzanie danych przez Administratora; 

e) co do zasady - usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

f) co do zasady - przenoszenia danych osobowych. Informujemy 
jednak, że: prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które 
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym (art. 20 ust. 3 RODO); 

g) co do zasady - sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; 

h) cofnięcia swojej dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie w 
każdym czasie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody. Cofnięcie tej zgody nie wpływa na dotychczasowe 
przetwarzanie na tej podstawie, przed jej cofnięciem. Co do zasady 
w tym wypadku Państwa dane nie będą przetwarzane na podstawie 
zgody, więc prawo to co do zasady nie ma zastosowania. 

Wskazujemy, że z przepisów prawa i istoty prowadzonych postępowań 
prowadzonych mogą wynikać, w konkretnych przypadkach, dalsze 
ograniczenia dla Państwa praw. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego. 
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