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                     Strzebielino, 19.06.2017 

Zapytanie ofertowe 
w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego 

na: wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania dodatku, 

nadającego się do homogenizacji z substancją powlekającą na bazie wody, 

umożliwiającą poddanie folii PET pokrytej powłoką, procesowi pasteryzacji lub 

sterylizacji 

 
Znak sprawy: EC/01/UE/B+R/06/2017 
Rodzaj zamówienia usługi. 
 

I. Zamawiający: 
 
Eurocast Sp. z o.o. 
ul. Wejherowska 9 
84-220 Strzebielino 
Telefon: +48 58 576 51 00 
Faks: +48 58 576 51 10 
Adres e-mail: recepcja@eurocast.pl 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.eurocast.pl 
Godziny pracy: dni robocze od 8.00 do 16.00 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych w projekcie 

„Wysokobarierowa monofolia przeznaczona do sterylizacji i pasteryzacji o 
właściwościach zgrzewalnych przeznaczona do pakowania produktów spożywczych”. 
Wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz wykonana na ich podstawie 
dokumentacja powinna stanowić podstawę do uruchomienia przez zamawiającego 
produkcji przemysłowej innowacyjnego opakowania. 
Szczegółowy harmonogram niezbędnych do wykonania prac B+R ustala wykonawca,  
w zakresie i terminach odpowiednich do osiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu. 
 
Z uwagi na złożone przez zamawiającego parametru funkcjonalne i użytkowe wyniki 
realizacji prac B+R powinny obejmować: 

a. Wytypowanie możliwych składów materiałowych do wytworzenia dodatku nadającego 
się do homogenizacji z wodą. 

b. Wytypowanie składu materiałowego dodatku o funkcjonalności: wpływającej na 
adhezję substancji powlekającej na bazie wody do podłoża (folii BOPET AlOx), po 
procesie pasteryzacji lub sterylizacji. 

c. Opracowanie wstępnej receptury dodatku jako składnika substancji powlekającej, 
którego dozowanie nie będzie przekraczać 1,5%. 

d. Wytworzenie dodatku umożliwiającego przeprowadzenie prób badawczo 
rozwojowych, w ilości minimum 10 L (litrów). 

 
2) Planowany okres realizacji prac B+R usługodawcy: nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
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3) Zakładany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 02.2018 roku, w tym usługi 
badawczej 01/2019. 

 
Uwaga: Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac przez wybranego w niniejszym 
postępowaniu wykonawcę jest uzyskanie dofinansowania przedmiotowego projektu. 
Zamawiający zamierza uzyskać dofinansowanie projektu w ramach konkursów 
prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla działania 1.1 „Projekty 
B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój. Jeżeli Zamawiający 
nie uzyska dofinansowania, umowa z wybranym wykonawcą zostanie rozwiązana, a 
wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego. 
 
4) Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): 73.10.00.00-3 (Usługi badawcze i 

eksperymentalno-rozwojowe) 
 
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
 
6) Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania 

zamówień uzupełniających. 
 
7) Termin związania ofertą - 120 dni. 
 
8) Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o 

zamówieniach publicznych. 
 

III. Termin wykonania zamówienia 
Nie dłuższy niż 6 miesięcy od 01/2019 roku. 

 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania: 
 

1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:  

a) Posiadają potencjał ludzki i techniczny umożliwiający realizację zamówienia. W celu 
potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty 
wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie 
wykorzystywana przy realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli w opisie wykonawca wykaże, że posiada:  
- Personel, urządzenia i zaplecze techniczno-laboratoryjne niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, tj. pomieszczenia badawcze przystosowane do prowadzenia 
tego typu usług,  

Wykonawca może przy wykonywaniu zamówienia powoływać się na potencjał techniczny 
innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności dołączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
Zobowiązanie to powinno w szczególności zawierać: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; 

 charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. 
 

2) Z postępowania wyklucza się: 
a) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono. 
b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 
c) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
d) Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
e) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
a) W celu potwierdzenia, że pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym nie występują 

powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa wraz ofertą wypełnione i 
podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem 
nr 3. 

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z niezbędnymi 
informacjami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

d) Wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie 
wykorzystywana przy realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5, a jeżeli 
wykonawca wykazując spełnienie tego warunku powołuje się na potencjał innych 
podmiotów pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 
sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt IV.1. 

e) W celu potwierdzenia, że oferta w zakresie przedmiotu zamówienia odpowiada 
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym do oferty należy dołączyć 
następujące dokumenty: 

 Proponowany przez wykonawcę zakres prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do 
uzyskania zaplanowanego rezultatu projektu oraz sposób realizacji prac, zawierający, co 
najmniej odniesienie do wymagań wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia - 
załącznik 6. 

f) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 2 niniejszego zapytania 
ofertowego należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

g) Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

 Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) 
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"; 

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez te podmioty; 

 Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub 
umocowania prawnego; 
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 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę; 

 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

4) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania 
ofertowego. 

5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego: spełnia – nie spełnia.  

 
6) Opis sposobu obliczenia ceny. 

 
1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
3) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.  
4) Jeżeli zapytanie ofertowe uwzględnia wykonywanie zamówienia w różnych etapach 

projektu, w ramach ceny należy przyporządkować koszty do poszczególnych etapów. 
5) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
 
7) Kryteria i sposób oceny ofert. 

 
1) Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

Cena – 80%; 
Sposób realizacji zamówienia – 20%. 

2) Sposób oceny ofert: 
 

a) Cena (C): 
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów 
– 80. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg 
następującego wzoru: 
 
 

Najniższa oferowana cena brutto 
   C =           • 80 

Cena brutto w rozpatrywanej ofercie 
 

b) Sposób realizacji zamówienia (R): 
Zamawiający będzie oceniał sposób realizacji zamówienia na podstawie 
zaproponowanego przez wykonawcę zakresu prac badawczo-rozwojowych niezbędnych 
do uzyskania zaplanowanego rezultatu projektu oraz opisu sposobu realizacji prac, 
sporządzonego na podstawie pkt. IV.3 lit. f, mając na uwadze, że zakres i sposób 
realizacji zadań ma decydujący wpływ na wynik projektu.  
Ponadto Zamawiający będzie oceniał czy sposób realizacji projektu zapewni wybór 
rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/ sposobów realizacji prac B+R, mających 
pozytywny wpływ na ochronę środowiska, np. poprzez dokonywanie zakupów dostaw i 
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usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) 
najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych, 
gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie 
wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.). 
Oferta, która w ocenie zamawiającego w największym stopniu zapewnia uzyskanie 
zamierzonego celu projektu uzyska najwyższą liczbę punktów (20), pozostałe mniej, 
zgodnie z punktacją przydzieloną przez zespół oceniający. 

c) Wynik oceny oferty będzie stanowić sumę oceny kryteriów w pkt a, b: W = C + R. 
Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyskał najwyższą, 
łączną liczbę punktów. 

3) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do 
przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z 
obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 

4) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty do złożenia ofert dodatkowych. 

 
8) Sposób przygotowania oferty. 

 
1) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zgodny ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wypełnione i 

podpisane przez wykonawcę – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3. 
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – wg załącznika nr 4. 
e) Wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie 

wykorzystywana przy realizacji zamówienia – wg załącznika nr 5. 
f) Proponowany przez wykonawcę zakres prac badawczo-rozwojowych - załącznik nr 6. 
g) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

h) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile z przedstawionych dokumentów rejestrowych nie wynika, że osoby te 
mają uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy; 

2) Przygotowanie oferty 
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 
b) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

c) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

d) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego. 
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e) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone 
w tych dokumentach. 

f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 
osób podpisującej ofertę. 

g) W celu ułatwienia zapoznania się z treścią oferty zaleca się, aby wszystkie strony 
oferty były ponumerowane, a w przypadku ofert składanych w formie pisemnej 
połączone w sposób trwały. 

h) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

i) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 
zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i 
opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób 
następujący: 
 
Oferta na wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących „Opracowanie 
dodatku, nadającego się do homogenizacji z substancją powlekającą na bazie wody, 
umożliwiającą poddanie folii PET pokrytej powłoką, procesowi pasteryzacji lub 
sterylizacji.” 

 
 Termin i sposób składania ofert: 
1. Oferty należy składać do dnia: 27.06.2017, do godz. 23:59 (7 dni) w siedzibie 
Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty. 
2. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem poczty o przyjęciu oferty w 
ramach wyznaczonego terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego na podany w punkcie powyżej.  

3. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa oferent.  

4. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone do oferentów bez ich oceny, jako 
nieważne.  

 
9) Termin związania ofertą 

 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni od upływu terminu składania 
ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Wykonawca może przedłużyć termin 
związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego. 

 
10) Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów 

powiązanych) 
 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do 
stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom 
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 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 
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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. 
 

 
11) Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o ile przewiduje się możliwość 
zmiany takiej umowy) 
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 
następującym zakresie: 

 Rozwiązania umowy, jeżeli Zamawiający nie otrzyma dofinansowania z w ramach 
konkursów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla działania 1.1 
„Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój (projekt 
nie uzyska dofinansowania); 

 Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy 
Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po 
udzieleniu zamówienia; 

 Zmiana ceny (brutto) wynikająca ze zmiany obowiązujących przepisów dotyczących 
podatku VAT; 
 

12) Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz informacji 
zawartych w ofercie. 

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przygotuje informację o wyniku 
postępowania zawierającą nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 
Informacja, o której mowa, zostanie: 

a. wysyłana do każdego wykonawcy, który złożył ofertę; 
b. zamieszczona w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń; 
c. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – http://www.eurocast.pl 
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
6. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 

uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę wykonawcy, który 
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, chyba, że nie ma takiej możliwości – wówczas 
postępowanie zostanie unieważnione. 
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7. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 
przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia. 

 
13) Postanowienia końcowe 

 
1. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępnieni wnioskodawcy 

protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to złożonych 
ofert. 

2. Zamawiający nie zwraca wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów 
udziału w postępowaniu. 

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i 
ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z 
wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy 
składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej 
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan 
Damian Dziadowiec - Kierownik Działu Badan i Rozwoju 
e-mail: damiandziadowiec@eurocast.pl 
kom. 48 607 502 054 

 
14) Załączniki: 

 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3. 
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – załącznik nr 4 
5. Wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie 

wykorzystywana przy realizacji zamówienia – załącznik nr 5. 
6. Proponowany przez wykonawcę zakres prac badawczo-rozwojowych - załącznik nr 6. 
7. Wzór umowy warunkowej - załącznik dodatkowy 1. 
8. Raport z procedury wyłonienia dostawcy/wykonawcy - załącznik dodatkowy 2. 

 
 

 
 
 
 
 

................................... , ..................................   ....................................................... 
 (miejscowość)  (data)     Podpis Zamawiającego 
 
 
 
 
        ....................................................... 
              Pieczęć i podpis wykonawcy 
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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa  

Siedziba  

Nr telefonu/faks  

nr NIP  

nr REGON  

 

Dane dotyczące zamawiającego: 

Eurocast Sp. z o.o. 
ul. Wejherowska 9 
84-220 Strzebielino 
Telefon: +48 58 576 51 00 
Faks: +48 58 576 51 10 
Adres e-mail: recepcja@eurocast.pl 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.eurocast.pl 
Godziny pracy: dni robocze od 8.00 do 16.00 
 

Zobowiązania wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących:  

opracowanie dodatku, nadającego się do homogenizacji z substancją powlekającą na bazie wody, 

umożliwiającą poddanie folii PET pokrytej powłoką, procesowi pasteryzacji lub sterylizacji - oferujemy 

wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za cenę: 

cena netto:  

  

słownie:  

podatek VAT:  wg stawki VAT:  

cena brutto:   

  

słownie:  

 

Oświadczam, że: 

Wykonamy zamówienie publiczne w terminie ...........  miesięcy od daty 01/2019 roku.. 

Termin płatności wynosi (liczba dni od daty odbioru etapu realizacji):   

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
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2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię:  

Stanowisko:  

Telefon:  Fax:  

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

 

 

Inne informacje wykonawcy:  

 

 

 

____________________ ____________________  ____________________  

        Miejscowość, data            Imię i nazwisko             Podpis uprawnionego przedstawiciela 

wykonawcy  
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Nazwa wykonawcy:  

Adres wykonawcy:  

Miejscowość:  Data:  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem 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 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 

 

 

 

 

 

……………........................................ 
Pieczęć i podpis wykonawcy 
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Nazwa wykonawcy:  

Adres wykonawcy:  

Miejscowość:  Data:  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam, że spełniam określone przez Zamawiającego warunki warunku udziału w 

postępowaniu, tj.:  

 

1. Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. Posiadam potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia. 

 

 

 

 

……………........................................ 
Pieczęć i podpis wykonawcy 
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Nazwa wykonawcy:  

Adres wykonawcy:  

Miejscowość:  Data:  

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA* 

Lp. Imię i nazwisko 
Wykształcenie (stopień 

lub tytuł naukowy) 

Funkcja w 

zamówieniu 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

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

. 
Pieczęć i podpis wykonawcy 
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Nazwa wykonawcy:  

Adres wykonawcy:  

Miejscowość:  Data:  

 

Wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie 

wykorzystywana przy realizacji zamówienia 

Lp. Nazwa 
Podstawa 

dysponowania 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

……………........................................ 
Pieczęć i podpis wykonawcy 
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Proponowany przez wykonawcę zakres prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do uzyskania 
zaplanowanego rezultatu projektu oraz sposób realizacji prac, zawierający co najmniej odniesienie do 
wymagań wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia (m.in. odniesienie się do polityki 
zrównoważonego rozwoju). 

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................................................   

 
 

……………........................................ 
        Pieczęć i podpis wykonawcy  
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UMOWA WARUNKOWA 
NA REALIZACJĘ BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 

 
 
Zawarta w ……………………… w dniu ………………, pomiędzy: 

Eurocast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzebielinie,  ul. Wejherowska 9, 84-220 

Strzebielino, NIP 588-20-24-234, REGON: 192775806, 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Wiśniewskiego – Członka Zarządu, 

Roberta Rosickiego – Członka Zarządu, 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

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

NIP: ………………………, REGON: …………………………,  

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………, 

zwaną dalej Wykonawcą. 

Zamawiający oraz Wykonawca łącznie w dalszej części umowy nazywani Stronami niniejszym zawierają umowę 

o następującej treści: 

§ 1 

[Przedmiot Umowy] 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac badawczo-rozwojowych w zakresie: 

opracowania dodatku, nadającego się do homogenizacji z substancją powlekającą na bazie wody, 

umożliwiającą poddanie folii PET pokrytej powłoką, procesowi pasteryzacji lub sterylizacji w ramach projektu 

planowanego przez Zamawiającego do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, 

poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.  

2. Całością prac badawczo-rozwojowych kierował będzie: …………………………………………………. 

§ 2 

[Sposób realizacji usługi] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia prac zleconych, których szczegółowy zakres określa 

zatwierdzony przez Zamawiającego opis prac, który stanowi Załącznik nr 1 „Zakres prac” będący integralną 

częścią niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają, że prace zlecone będące przedmiotem umowy odbędą się w siedzibie Wykonawcy.  
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3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem, środkami, kwalifikacjami oraz doświadczeniem w 

zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych niezbędnym do wykonania Umowy. 

4. Wykonawca może powierzyć realizację dzieła osobom trzecim tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na 

piśmie. 

§ 3 

[Termin wykonania Umowy] 

1. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę kurierem lub listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres Wykonawcy o podpisaniu Umowy o dofinansowanie z 

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBiR) przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej 

zawarcia. 

2. W przypadku braku ziszczenia się powyższego warunku, umowa ulega rozwiązaniu. 

3. W przypadku niespełnienia przez Zamawiającego obowiązku, o którym mowa w ust.1 powyżej, Wykonawca 

może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania 

korespondencji Zamawiającego zawiadamiającej o podpisaniu Umowy o dofinansowanie z NCBiR przez 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w całości w okresie od 01.02.2019 do 30.06.2019 

roku. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż sposób realizacji przedmiotu Umowy konsultowany i ustalany będzie na 

podstawie bieżących uzgodnień czynionych przez przedstawicieli Stron. Dla uzgodnień, o których mowa w 

zdaniu poprzednim, wystarczającą formą będzie forma elektroniczna. 

7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy oraz za wzajemne kontakty, Strony ustalają 

następujące osoby: 

a) ze strony Zamawiającego: 

 Damian Dziadowiec., tel. 607502054, e-mail: damiandziadowiec@eurocast.pl 

b) ze strony Wykonawcy: 

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

8. Termin zakończenia prac będących przedmiotem Umowy oznacza datę dokonania odbioru rezultatów 

poszczególnych prac przez Zamawiającego, potwierdzonych Protokołem Odbioru Prac, podpisanym przez 

należycie umocowanych przedstawicieli Stron bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do 

zrealizowanych badań, wykonawca przystąpi niezwłocznie do ich usunięcia. 

9. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru pracy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5, Wykonawca ma prawo 

sporządzić jednostronny protokół przekazania pracy, który będzie stanowił podstawę dokonania rozliczeń. 
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10. Wykonawca obowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w toku realizacji przedmiotu Umowy, do 

prowadzenia z nim bieżących konsultacji i uzgodnień, jak również zobowiązuje się do uwzględniania 

zgłaszanych na bieżąco uwag i sugestii. 

11. Jeżeli w toku wykonywania pracy Wykonawca dojdzie do wniosku, że jej kontynuacja jest niecelowa, 

ponieważ wynik będzie niezgodny z założeniami, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym 

Zamawiającego. 

12. Jeżeli w toku wykonywania pracy Zamawiający dojdzie do wniosku, że jej kontynuacja jest niecelowa z 

istotnych i uzasadnionych przyczyn, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12 strony zobowiązane są w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia rozpatrzyć celowość kontynuowania pracy, ustalając jednocześnie protokolarnie stan jej 

zaawansowania. Ostateczna decyzja o przerwaniu pracy należy do Zamawiającego. 

§ 4 

 [Wynagrodzenie wykonawcy] 

1. Strony ustalają, że za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości: …………………..... (słownie: ………………………………………………………..). 

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia 

majątkowych praw autorskich oraz praw do technologii (know – how), o których mowa w § 10. 

3. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT. 

§ 5 

[Warunki płatności] 

1. Płatność będzie realizowana przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy. 

2. Zapłata Wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi po dokonaniu odbioru rezultatów badań i 

podpisaniu przez obie strony Protokołu odbioru Prac (Załącznik nr 2 Protokół Odbioru Prac) bez zastrzeżeń. 

3. Podstawą do dokonania zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. 

4. Termin płatności faktury ustalono na 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia lub pokrycia kosztów, Zamawiający będzie je przekazywał 

z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

7. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub przerwania pracy, Zamawiający pokryje faktycznie 

poniesione koszty wykonanej części pracy, włączając w to przyjętą stawkę zysku oraz kwoty wynikające z 

podjętych przez Wykonawcę zobowiązań wobec osób trzecich. 
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8. Negatywny wynik badań wykonanych zgodnie z umową nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty wynagrodzenia 

według ustaleń zawartych w § 4 ust. 1. 

§ 6 

[Zasady powoływania się na drugą stronę umowy w stosunkach zewnętrznych] 

1. Zamawiający nie będzie się powoływał na Wykonawcę ani na żadnego z członków zespołu wykonującego 

pracę w stosunkach zewnętrznych, w szczególności w działalności reklamowej, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Wykonawcy. 

2. Wykonawca nie będzie się powoływał na Zamawiającego ani na żadnego z jego pracowników lub na 

podmioty sprawujące nad nim kontrolę albo mu podporządkowane w stosunkach zewnętrznych bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 7 

[Ogłoszenie wyników pracy badawczej] 

1. Zamawiający uznaje prawo Wykonawcy do ogłoszenia uzyskanych wyników pracy i godzi się – na warunkach 

określonych w ust. 2 – aby osoby biorące udział w pracy prezentowały jej wyniki w pracach naukowych, 

artykułach, sympozjach itd. 

2. Wykonawca przekazuje kopie wszelkich proponowanych opracowań przynajmniej 14.dni przed 

udostępnieniem ich osobom trzecim i w ciągu 7 dni od tej daty Zamawiający może zgłosić sprzeciw z uwagi 

na wymóg ochrony patentowej. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu zainteresowana 

ogłoszeniem wyników badań osoba powstrzyma się z tym ogłoszeniem przez okres 7 dni od daty otrzymania 

takiego sprzeciwu, w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania zgłoszenia patentowego. 

3. Strony uzgodnią i stwierdzą w protokole, które fragmenty wyniku pracy nie mogą być ujawniane i 

rozpowszechniane z istotnych przyczyn gospodarczych oraz ze względu na tajemnice produkcyjne 

Zamawiającego. 

§ 8 

[Wygaśnięcie i rozwiązanie Umowy] 

1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią Strony. 

3. Strony mogą niniejszą Umowę wypowiedzieć z ważnych powodów za 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, z zastrzeżeniem zdania następnego. Wypowiedzenie 

złożone przez Wykonawcę w trakcie realizacji danego zadania określonego w załączniku nr 2 wywiera 

skutek na koniec ww. zadania.  
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4. W sytuacjach wskazanych powyżej, Zamawiający powinien jednak zwrócić Wykonawcy wydatki, które ten 

poczynił w celu należytego wykonania Umowy, a także zwrócić część wynagrodzenia odpowiadającą jego 

dotychczasowym czynnościom. 

§ 9 

[Poufność] 

1. Strony Umowy zobowiązują się określić skład osobowy zespołu, który będzie bezpośrednio wykonywał prace 

stanowiące przedmiot niniejszej Umowy w formie odrębnej umowy, jednak nie później niż do czasu 

przystąpienia do realizacji ww. prac. 

2. Strony wspólnie postanawiają, iż w terminie określonym w ust. 1, zostaną zawarte odrębne umowy 

regulujące zasady poufności pomiędzy Zamawiającym a bezpośrednimi wykonawcami prac. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku wejścia w życie niniejszej Umowy, Strony określą zasady pracy 

zespołów badawczych, które będą regulowały sposób realizacji prac zleconych. 

§ 10 

[Prawa autorskie oraz prawa do know – how] 

1. Strony oświadczają, że powstałe w wyniku realizacji Umowy wyniki badań przemysłowych przybiorą formę 

pisemnych opracowań i stanowić będą utwór w rozumieniu art. 1. ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 666) zwana dalej „Utwór". 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonany Utwór będzie dziełem oryginalnym, przez niego wytworzonym i w 

związku z tym przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu. 

3. Wykonawca oświadcza, że Utwór jest wolny od wad fizycznych i prawnych, a w szczególności wg najlepszej 

wiedzy Wykonawcy od jakichkolwiek praw majątkowych osób trzecich.  

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z wyłącznym prawem 

korzystania z Utworu, a Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe do Utworu oraz nabywa wyłączne 

prawo korzystania z Utworu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym na potrzeby realizacji 

projektu opisanego w § 1, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, tj.: 

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

 w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne  
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udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, 

 używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworów dowolną techniką, w tym 

techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką 

cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych oraz innych 

kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie; 

 utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, 

 wprowadzanie utworów do pamięci komputera, 

 publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworów lub ich 

fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, 

 wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworów lub ich fragmentów (części) w sieci Internet oraz 

lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych, 

 sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów (części), 

 używanie i korzystanie z utworów w tym w sposób określony powyżej tak przez Zamawiającego, jak i 

inne upoważnione przez niego podmioty, na własny użytek lub użytek jednostek powiązanych. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca będzie mógł korzystać z utworów wyłącznie w celach dydaktycznych, 

naukowych i edukacyjnych w zakresie i w sposób uprzednio uzgodniony z Zamawiającym. 

6. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu 

uprawnia Zamawiającego do korzystania z tego Utworu przez czas  nieoznaczony.  

7. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu zezwolenia do dokonywania opracowań Utworu, 

w szczególności poprzez dokonywanie przeróbek, modyfikacji, adaptacji w tym także do dokonywania 

opracowań powstałych wskutek inspiracji Utworem. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do 

Utworu na Zamawiającego przeniesione zostaje również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do Utworu, w tym do dokonywania i rozpowszechnia opracowań Utworu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim. 

8. Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, 

powstałe w ramach realizacji Umowy, stanowią własność Wykonawcy. 

9. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o wdrożeniu produktu będącego wynikiem badań 

naukowych lub prac rozwojowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu wdrożenia. Potwierdzenie 

wdrożenia nastąpi na dokumencie o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 4 Karta wdrożenia produktu 

będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych. 
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§ 11 

[Obowiązywanie Umowy] 

Niniejsza umowa ma charakter warunkowy, a jej wejście w życie nastąpi pod warunkiem przyznania 

Zamawiającemu dofinansowania w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” oraz podpisania umowy o 

dofinansowanie przez Zamawiającego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

§ 12 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu Umowy w wysokości 0,05 % 

wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia. Suma kar umownych należnych uprawnionemu nie może 

przekroczyć 10% wartości netto umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w umożliwieniu terminowego wykonania Umowy 

w wysokości 0,05 % wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia. Suma kar umownych należnych 

uprawnionemu nie może przekroczyć 10% wartości netto umowy. 

3. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wartości netto niniejszej umowy. 

4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z winy Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 

10% wartości netto niniejszej umowy. 

5. Strony mogą dochodzić wyrównania szkód nie pokrytych karami umownymi na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego, po wykazaniu wystąpienia szkody. 

§ 13 

[Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również ustawy prawo własności przemysłowej. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej Umowy rozstrzygane 

będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 
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Raport z procedury wyłonienia dostawcy/wykonawcy 

Numer 
oferty wg 
kolejności 
złożenia 

Nazwa oferenta 
Cena - 

punktacja 

Sposób 
realizacji 

zamówienia 

Suma 
punktów 

Ocena 
końcowa - 

miejsce 

Imię i nazwisko osoby 
dokonującej oceny 

       

       

       

       

       

       

 

Wskazanie najlepszej oferty wraz z uzasadnieniem: 

 ......................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

  

 

 

 

................................... , ..................................   ....................................................... 
 (miejscowość)  (data)     Podpis Zamawiającego 

 


