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Łódź, 9 kwietnia 2015 r. 

miejscowość, data 

 



 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe POL – SKÓR Krystyna Bednarek 

NIP: 7290000086 

REGON: 471007514 

adres: ul. Pojezierska 90, 91 – 341 Łódź 

tel. 42 640 77 45 

fax 42 640 77 71 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

o Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowej technologii wytwarzania 

produktów kosmetycznych opartych na naturalnych konserwantach 

o  Cele realizacji Projektu: 

 Analiza problemu wytwarzania wyrobów kosmetycznych opartych na 

naturalnych konserwantach  

 Opracowanie nowej technologii wytwarzania produktów 

kosmetycznych opartych na naturalnych konserwantach 

 Opracowanie planu wdrożenia nowej technologii i rozpoczęcia 

produkcji wyrobów kosmetycznych zgodnie z założeniami 

opracowanej technologii 

o Zakres niezbędnych prac: 

 etap I: opracowanie oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania 

przedsiębiorcy, obejmujące: 

- określenie potencjału rozwoju firmy, 

- opracowanie planu rozwoju firmy na podstawie nowych produktów, 

- opracowanie prognozy rynku zbytu nowych produktów, 

- opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynek. 

 

 etap II: prace badawcze nad opracowaniem nowej technologii 

wytwarzania produktów kosmetycznych opartych na naturalnych 

konserwantach, spełniającej następujące założenia technologiczne:  

- wyeliminowanie wybranych, potencjalnie szkodliwych substancji  

w składzie produktów, 



- wyeliminowanie wszystkich potencjalnie drażniących surowców, 

- wytwarzanie produktów wzbogaconych w substancje o działaniu 

łagodzącym, przeciwzapalnym, 

- wyeliminowanie wody technologicznej z procesu produkcji, 

- ograniczenie zużycia energii przy produkcji. 

Opracowanie odpowiednich receptur nowych produktów.  

 etap III: opracowanie planu wdrożenia opracowanej wcześniej 

technologii w warunkach produkcyjnych przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe POL – SKÓR 

Krystyna Bednarek, określenie wymagań produkcyjnych, testy 

wykonanej serii próbnej opracowanego wyrobu w warunkach 

laboratoryjnych, badania mikrobiologiczne wyrobu. 

o Wykluczone jest zlecanie całości lub części prac podmiotom trzecim. 

 

4. Termin realizacji zamówienia. 

15 września 2015 r.  

5. Zamówienia częściowe i wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na 

podstawie oświadczenia Oferenta. 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

7.1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

7.2. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 



 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami; 

Krystyna Bednarek, tel. 601 332 306, e-mail: k.bednarek@pol-skor.pl   

Jarosław Bednarek, tel. 500 242 007, e-mail: j.bednarek@pol-skor.pl;  

9. Termin związania ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

10. Termin i miejsce złożenia oferty. 

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe POL – SKÓR Krystyna Bednarek 

ul. Pojezierska 90, 91 – 341 Łódź 

      w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00 

lub pocztą elektroniczną na adres polskor@pol-skor.pl    

11. Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 kwietnia 2015 r.  o godz. 16.00 w siedzibie 

Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

12. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.  

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie 

tych kryteriów. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny 

1 Cena  Od 0 do 100  Stosunek ceny najniższej oferty do ceny 

badanej oferty mnożony przez 100 

 

13. Pozostałe informacje. 

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 

Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do 

wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia, 

2) unieważnienia postępowania, 

mailto:k.bednarek@pol-skor.pl
mailto:j.bednarek@pol-skor.pl
mailto:polskor@pol-skor.pl


3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego 

zapytania.  

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 

29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie 

środków odwoławczych określonych w tej ustawie.  

 



 

Załącznik Nr 1 
.............................................. 
(pieczątka Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy . ……………….......………………………………………….....……………………. 

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

Adres siedziby …………………………......…………………………………………......……….……...…. 

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

Adres do korespondencji …………………......…….…………………………………….......………....….. 

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

Nr tel. - ................................................................, Nr fax - ...................................................................., 

Dane Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………… 

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie 

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

Oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym 

na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie: 

 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ................................................................................zł), 

(słownie:.............................................................................................................................................zł) 

stawka podatku VAT ......................... %, 

kwota podatku VAT ……….......……................... zł, 

(słownie:............................................................................................................................................ zł) 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:............................................................................... zł, 

(słownie:..............................................................................................................................................zł). 

 

W tym: 

 

Cena netto etapu I wynosi: ................................................................................zł), 

(słownie:.............................................................................................................................................zł) 

stawka podatku VAT ......................... %, 

kwota podatku VAT ……….......……................... zł, 

(słownie:............................................................................................................................................ zł) 

Cena brutto etapu I wynosi:............................................................................... zł, 

(słownie:..............................................................................................................................................zł). 

 

Cena netto etapu II wynosi: ................................................................................zł), 

(słownie:.............................................................................................................................................zł) 

stawka podatku VAT ......................... %, 

kwota podatku VAT ……….......……................... zł, 

(słownie:............................................................................................................................................ zł) 

Cena brutto etapu II wynosi:............................................................................... zł, 

(słownie:..............................................................................................................................................zł). 

 

Cena netto etapu III wynosi: ................................................................................zł), 

(słownie:.............................................................................................................................................zł) 

stawka podatku VAT ......................... %, 

kwota podatku VAT ……….......……................... zł, 

(słownie:............................................................................................................................................ zł) 

Cena brutto etapu III wynosi:............................................................................... zł, 

(słownie:..............................................................................................................................................zł). 

 



 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zadaniami i warunkami udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach 

Programu „Wsparcie w ramach dużego bonu, edycja 2015”, dostępnymi na stronie internetowej 

http://www.parp.gov.pl/index/more/46431 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 

6. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej 

przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją 

zamówienia. 

7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, a na 

potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie wszystkie wymagane dokumenty. 

8. W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

zamawiającego. 

10. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 

11. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane samodzielnie, bez zlecania całości lub części prac 

podmiotom trzecim, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 
...........................                                                                                                 …………........................... 
(miejscowość i data)                                                                                                                                         podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 

http://www.parp.gov.pl/index/more/46431


 

Załącznik Nr 2 
.............................................. 
(pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Nazwa Wykonawcy . ……………….......………………………………………….....……………………. 

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

Adres siedziby …………………………......…………………………………………......……….……...…. 

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

Adres do korespondencji …………………......…….…………………………………….......………....….. 

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

Nr tel. - ................................................................, Nr fax - ...................................................................., 

Dane Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie 

…………………………………………………………………………………………………………………

…..,  

oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego i składam 

wszystkie wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie  do  

art.24 PZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                                                                     podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


