
 

Bydgoszcz, 16.11.2021 r. 

 

 

Tytuł Zamówienia:  

Zapytanie ofertowe znak sprawy nr 01/11/2021/IGS 

dostawa sprzętu laboratoryjnego pt. „Spektrometr mas do analizy ilościowej i 

jakościowej z UHPLC na cele badawczo-rozwojowe - 1 szt. zestaw”  

postępowanie konkurencyjne o wartości powyżej 214 000 euro     

 

I. INFORMACJE O OGŁOSZENIU 

1. Nazwa i adres Zamawiającego - Beneficjenta 

 

INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. ALEJE ADAMA MICKIEWICZA 3/5 

85-071 Bydgoszcz 

KRS 0000672159 

NIP: 5542948330 

REGON: 366964361 

www.igs.org.pl  

e-mail: projekty@igs.org.pl  

 

2. Projekt w ramach, którego odbywa się postępowanie 

Zamówienie związane jest z realizacją działalności badawczo-rozwojowej Zamawiającego i 

planowanej realizacji projektów w tym zakresie również z możliwością dofinasowania ze 

środków zewnętrznych.  

 

3. Tryb udzielenia zamówienia i sposób upublicznienia 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP. 

Zamawiający jest zobligowany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto tj. bez 

podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach 

określonych w podrozdziałach 6.5 i 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Niniejsze postępowanie ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu realizacji zasady 

konkurencyjności. 

 

Upublicznienie następuje za pomocą minimum strony internetowej Zamawiającego 

http://www.igs.org.pl/ i dodatkowo w Biurze Zamawiającego na tablicy ogłoszeń wraz z 

zaproszeniem e-mailowym potencjalnych Oferentów do składania ofert.  

 

4. Termin składania ofert 

do 18.12.2021 r. 
 

5. Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę można składać: 

• w formie elektronicznej (tradycyjnie skan podpisanego oryginału lub oryginały 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePuap) 

na adres e-mail: projekty@igs.org.pl  lub  

• w formie drukowanej (podpisany  oryginał) osobiście/przez posłańca lub pocztą na 

adres INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ALEJE ADAMA MICKIEWICZA 3/5, 85-071 

Bydgoszcz  

a. Oferty należy obowiązkowo składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) wraz 

z załącznikami (załącznik nr 3 i 4) do niniejszego zapytania ofertowego.  

b. Liczy się data wpływu do Biura Firmy lub wpływu maila w wymaganym terminie. 

Termin składania ofert, niezależnie od sposobu złożenia, upływa dnia 18.12.2021 r. 

do godziny 23:59.  

c. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.           

d. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

e. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

f. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

g. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnienia 

oferty i/lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.  

h. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia 

prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach. 

i. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

j. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. W treści oferty powinny 

zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania w oparciu o 

opisane w pkt. IV OCENA OFERTY.  

k. Oferta powinna być napisana/wypełniona pismem maszynowym, komputerowym albo 

ręcznym (pismem drukowanym) w sposób czytelny, w języku polskim. 

l. Cena poszczególnych kosztów zakresu i łączna cena zamówienia musi być wyrażona 

w PLN w matematycznym zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku i być 

prawidłowo obliczona w kolumnach i w wierszach zgodnie ze wskazanym wzorem 

formularza ofertowego (załącznik nr 2) do niniejszego zapytania ofertowego. 

m. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane (tradycyjnie lub 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePuap) 

przez potencjalnego Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta 

zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. 

Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty 

bez rozpatrzenia. 

n. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez osobę 

upoważnioną lub umocowaną. 

o. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących 

mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia 

oferty. 

p. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane. 

q. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

3) zostanie złożona po terminie składania ofert; 

4) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów lub oświadczeń i załączników. 

6) Oferta lub załączniki złożone zostaną na innym szablonie lub o 

zmodyfikowanej treści niż wskazane wzory. 

r. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu. 

s. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta 

i ceny netto/brutto złożonej oferty. 
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t. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 

Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których 

Zamawiający dokonał wyboru. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podane do 

wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia i powinien 

zastrzeżenie to przedstawić w ofercie. 

 

6. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia  

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

 

Pani Kinga Kujawa 

e-mail: projekty@igs.org.pl 

Tel. 502 817 431 

 

7. Termin wykonania zamówienia:  

Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się od podpisania umowy w terminie 

ważności oferty przy czym realizacja i dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić do 

31.03.2022. 

 

8. Termin związania ofertą  

Czas związania ofertą wynosi trzy miesiące licząc od daty upływu terminu składania ofert, co 

Wykonawca potwierdza na Formularzu ofertowym (załącznik nr 2).    

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

 

9. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego pt. „Spektrometr mas do analizy ilościowej i jakościowej z 

UHPLC na cele badawczo-rozwojowe - 1 szt. zestaw” 

 

10. Kategoria ogłoszenia 

Dostawa 

 

11. Podkategoria ogłoszenia: 

Inne – dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań 

 

12. Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Powiat: M. Bydgoszcz 

Miejscowość: Bydgoszcz, Al. A. Mickiewicza 3/5, 85-071 Bydgoszcz 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Celem zamówienia jest wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego do stworzenia zaplecza 

badawczo-rozwojowego Zamawiającego pt. „Spektrometr mas do analizy ilościowej i 

jakościowej z UHPLC na cele badawczo-rozwojowe - 1 szt. zestaw”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup spektrometra mas do analizy ilościowej i jakościowej 

z UHPLC na cele badawczo-rozwojowe - 1 szt. zestaw.  

 

Specyfikacja techniczna sprzętu laboratoryjnego: 
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Szczegółowy opis i minimalne wymagania znajdują się w załączniku nr 1 do Postępowania - 

Specyfikacja techniczna sprzętu laboratoryjnego. 

 

Klauzula równoważności 

Przedmiot oferty Wykonawcy musi spełniać wymogi jakościowe, funkcjonalne i techniczne 

określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne, które spełniają wymagania Zamawiającego w stopniu 

nie mniejszym niż wskazane parametry lub rozwiązania w ramach opisu przedmiotu 

zamówienia. Oznacza to, że przedmiot zamówienia lub rozwiązanie techniczne zaoferowane 

przez wykonawcę nie muszą mieć cech identyczności z wymogami określonymi przez 

Zamawiającego tj. nie muszą one być takie same, lecz te same. Przedstawione przez 

wykonawcę rozwiązanie równoważne powinno pozwolić na uzyskanie efektu założonego 

przez Zamawiającego. Równoważność to rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame z 

opisem przedmiotu zamówienia, ale które powodują, że Zamawiający uzyska urządzenie w 

pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia  

 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, 

normy lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego 

zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi 

to preferowania wyrobu, czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na 

cechy - parametry techniczne i w szczególności jakościowe nie gorsze od podanych w opisie.  

Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem 

innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem 

towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem materiałów, czy urządzeń służących do 

wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie 

parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w 

dokumentacji.  

 

Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na 

podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia 

spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.  

 

Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez 

Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

 

2. CPV zamówienia (nazwa i symbol):  

Kod CPV 38433100 - Spektrometry masy 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Kod CPV 38434000 - 6 Analizatory 

Kod CPV 38432000 - 2 Aparatura do analizowania  

Kod CPV 38431000 - 5 Aparatura do wykrywania  

Kod CPV 30214000 - Stacje robocze 

Kod CPV 30231300 - Monitory ekranowe 

Kod CPV 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny     

3. Harmonogram realizacji zamówienia 

− Składanie ofert – minimum 30 dni kalendarzowych od dnia upublicznienia Zapytania. 

− Pytania i odpowiedzi - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek w 

wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do Zamawiającego w terminie umożliwiającym 

udzielenie odpowiedzi przed upływem terminu składania ofert. 
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− Dokonanie oceny i wybór oferty - zostanie sporządzony protokół z postępowania 

podpisany przez członków komisji wyboru oferty wraz z informacją o wyniku. 

− Ogłoszenie o wyborze – wyniki postępowania ofertowego zostaną podane do publicznej 

wiadomości w taki sam sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe po 

zakończeniu przedmiotowego postępowania czyli minimum na stronie internetowej 

Zamawiającego https://igs.org.pl/ zostanie zamieszczona informacja dotycząca wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

− Ranking ofert - zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w  

niniejszym zapytaniu 

− Podpisanie umowy – po rozstrzygnięciu postępowania do podmiotu, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, zostanie skierowana umowa, której treść będzie wynikać z 

zapisów niniejszego zapytania oraz wygranej oferty. Podpisanie nastąpi w terminie trwania 

ważności oferty. 

− W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy 

Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania 

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 3. 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia – załącznik nr 3. 

3. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania zamówienia – załącznik nr 3. 

4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim 

potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji 

Zamówienia - załącznik nr 3. 

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie 

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

2. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz 

w zakresie wykluczeń 

 

2.1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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 z 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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2.2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do Krajowego 

Rejestru Długów lub innego rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości. 

 

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie 

o braku ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie 

likwidacji lub upadłości według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

3. Dodatkowe warunki: 

a) Oferent w celu przedstawienia przedmiotu oferty obligatoryjnie załącza do formularza 

oferty (załącznik nr 2) szczegółową specyfikację techniczną urządzenia wchodzącego w 

skład zestawu wraz z fotografią. 

b) Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, co poświadcza się na formularzu ofertowym (załącznik nr 2). 

c) W ofercie powinien zostać wskazany termin związania ofertą, zgodny z punktem I.8. 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

4. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, 

w okolicznościach określonych poniżej: 

a) zmiana terminu umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu 

realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk 

związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje 

społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej 

spoczywać będzie na Wykonawcy.  

b) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku: 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

 

5. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Do formularza ofertowego (załącznik nr 2) należy dołączyć: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik na 3). 

b) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i 

niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości (Załącznik nr 4). 

c) Szczegółową specyfikację urządzenia wraz z fotografią urządzenia (dokument 

własny Oferenta) 

d) Inne wymagane prawem dokumenty własne Wykonawcy np. pełnomocnictwo. 

Brak wszystkich wymaganych załączników spowoduje odrzucenie oferty poprzez 

pozostawienie jej bez rozpatrzenia. 

 

6. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

IV. OCENA OFERTY 

1. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania 

punktacji w ramach kryteriów 

Kryteria oceny oferty: 

a) Cena netto – 80 % 
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b) Gwarancja – 20% 

 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco: 

Ad. a)  

Cena: 80% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 80 pkt.) wyliczona według wzoru:  

   

najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert  

---------------------------------------------------------------  x 80 pkt. 

 cena netto wskazana w badanej ofercie 

 

W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, 

Zamawiający w celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs 

średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania. 

 

W w/w cenie Wykonawcy mają obowiązek uwzględnienia transportu oraz podatku 

akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów dostawa podlega obciążeniu 

podatkiem akcyzowym. 

 

Ad b. Gwarancja (w miesiącach): 20% - wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 

20 pkt.) wyliczona według wzoru:  

         

okres gwarancji wskazany w badanej ofercie 

--------------------------------------------------------------------  x 20 pkt. 

najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert 

 

− Przy czym gwarancja liczona jest w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru 

maszyny będącej przedmiotem zapytania przy spełnieniu minimalnego warunku 12 

miesięcy dla łącznego przedmiotu zamówienia.  

− Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. 

− Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 

− W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Wykonawcę takiej samej liczby 

punktów brane pod uwagę będą zastosowane elementy ekologiczne w procesie realizacji 

dostawy tzw. aspekt środowiskowy. Oferenci zostaną wtedy poproszeni o wykazanie 

spełnienia tego warunku bez możliwości zmiany ceny i pozostałych kryteriów złożonej 

pierwotnie oferty.   

 

2. Wykluczenia 

a) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym zgodnie z definicją określoną w pkt. III. 2. zapytania.  

b) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do Krajowego 

Rejestru Długów lub innego rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości, zgodnie 

z zapisami określonymi w pkt. III. 2. zapytania. 

 

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanego formularza ofertowego oświadczenie 

o braku ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie 

likwidacji lub upadłości według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

− Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. 
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− Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

− Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych 

z Oferentami. 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym 

etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny. 

− Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje  Zamawiającego do składania wyjaśnień 

czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty złożonej przez Oferenta.  

− Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 

wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem 

oferty. 

− Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz 

zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna RODO:  

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  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSTYTUT GENETYKI 

SĄDOWEJ  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. ALEJE 

ADAMA MICKIEWICZA 3/5, 85-071 Bydgoszcz  

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail firmy.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, jak i potwierdzenia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym 

dotyczących wykonania przedmiotu  zamówienia oraz możliwego podpisania umowy 

na realizację przedmiotu zamówienia. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.   

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia  przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w 

przypadkach przewidzianych prawem  - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z  naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących  tj. samego wykonawcy (np. osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą) oraz jego pełnomocnika albo prokurenta (osoby fizycznej), jak też 
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informacji o osobach (personelu wyznaczonym do realizacji zamówienia), które w swojej 

ofercie wykonawca przedkłada jest warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym i/lub 

zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.  Osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana  do ich podania.  

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości oceny złożonej oferty 

i zawarcia umowy. 

Ponadto informujemy, iż w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 

Wykaz załączników 

Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna sprzętu laboratoryjnego 

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów 

i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości. 
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Załącznik nr 1 Specyfikacja  

techniczna sprzętu laboratoryjnego 

 

SPEKTROMETR MAS DO ANALIZY ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ  
Z UHPLC 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

O PARAMETRACH I KONFIGURACJI NIE GORSZEJ NIŻ: 
 

1. Spektrometr wyposażony, w co najmniej dwa kwadrupolowe analizatory mas rozdzielone 

kwadrupolowa komorą zderzeń 

2. Spektrometr wyposażony w pompę strzykawkową, (sterowaną z poziomu oprogramowania 

sterującego spektrometru) 

3. Spektrometr wyposażony w średniociśnieniowy łącznik pomiędzy źródłem jonów i częścią 

spektrometru, w której panuje wysoka próżnia, umożliwiający dodatkowe ogniskowanie 

onów 

4. Wnętrze spektrometru chronione przed zabrudzeniem specjalnym gazem osłonowym 

5. Spektrometr wyposażony w zawór dwupozycyjny, co najmniej 6 portowy (sterowane z 

poziomu oprogramowania sterującego spektrometru) 

6. Źródło jonów: ortogonalne, pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym, w pełni 

wentylowane, z możliwością optymalizacji położenia dyszy, w co najmniej dwóch 

wymiarach z możliwością pracy w trybie ESI oraz APCI: 

- tryb ESI: minimalny przepływ w źródle 2.5 ml/min bez stosowania podziału strumienia, 

- tryb APCI: minimalny przepływ w źródle 2.5 ml/min, bez stosowania podziału strumienia, 

7. Źródło wykorzystujące dodatkowy gaz suszący, przyspieszający odparowanie 

rozpuszczalnika, 

8. Umożliwia pracę zarówno w fazie składającej się w 100% z wody jak i z fazy organicznej 

9. Maksymalna temperatura gazu suszącego większa niż 700°c, 

10. Procedura czyszczenia w/w źródeł jonów nie wymaga wyłączania spektrometru 

11. Zakres pracy kwadrupoli co najmniej od 5 do 1200 m/z, 

12. Maksymalna prędkość skanowania co najmniej 12000 amu/s, 

13. Wysoka stabilność kalibracji co najmniej 0,1 amu w ciągu 24 godzin pracy, 

14. Czułość wyrażona jako wartość sygnału do szumu co najmniej S/N>300 000 dla 

nastrzyku 1 pg rezerpiny na kolumnie w trybie MRM, polaryzacja dodatnia. 

15. Wykonywanie w trakcie jednej akwizycji analizy zarówno w jonach dodatnich jak i 

ujemnych, 

16. Skanowanie przy użyciu pierwszego lub drugiego kwadrupola, 

17. Obserwowanie wybranych jonów (SIM), 

18. Obserwowanie wybranych reakcji fragmentacji (SRM), 

19. Badanie produktów reakcji fragmentacji, 

20. Obserwowanie jonów macierzystych, z których powstają określone fragmenty, 

21. Obserwowanie reakcji fragmentacji w wyniku, których powstają cząsteczki obojętne, 

22. Pakiet oprogramowania o następujących funkcjonalnościach: 

 - sterowanie pracą spektrometru oraz zestawu UHPLC 

- akwizycja danych oraz obróbka ilościowa i jakościowa danych generowanych przez 

spektrometr mas 

 - optymalizacja par MRM 

 - kompatybilne z danymi generowanymi przez posiadany zestaw QT5500+  
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23. Oprogramowanie do analizy ilościowej musi zostać dostarczone z pojedynczą licencją 

typu concurrent w pełni kompatybilną  z posiadanym oprogramownaiem do analiz 

ilościowych. 

24. Zestaw UHPLC składający się z pompy lub układu pomp umożliwiających tworzenie 

dwuskładnikowego gradientu z mieszaniem po stronie wysokiego ciśnienia, automatycznego 

podajnika próbek i termostatu do kolumn. 

25. Pompa lub zestaw pomp pozwala na ustawienie zakresu szybkości przepływu eluentu: w 

zakresie nie mniejszym niż 0,0001 mL/min do 3 mL/min, 

zakres ciśnień roboczych nie mniejszy niż 660 bar w całym zakresie przepływów, 

dokładność przepływu równa lub lepsza niż ± 1%, precyzja przepływu < 0,06% RSD. 

26. Odgazowanie eluentu: co najmniej pięciokanałowy system odgazowania próżniowego, 

taca dedykowana do ustawienia butelek z rozpuszczalnikami z zestawem czterech butelek o 

pojemności 250 mL. 

27. Automatyczny podajnik próbek: 

zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,1 uL do przynajmniej 50 uL, pojemnik na min 96 

fiołek o obj. 1.5 mL lub dwie mikropłytki 96 dołkowe, termostatowana komora próbek w 

zakresie min. +4 do +40°C, błąd przeniesienia typowo <0.0015%, umożliwiający 

przemywanie igły. 

28. Termostat do kolumn mieszczący co najmniej 5 kolumn o długości 25 cm, 

termostatowanie kolumn w zakresie od 10°C poniżej temperatury otoczenia do +80°C. 

29. Generator gazów dostarczający wszystkie niezbędne do pracy oferowanego spektrometru 

gazy, bez potrzeby stosowania dodatkowych butli. Generator musi być urządzeniem 

niezależnym zawierającym sprężarkę powietrza. 

30. Komputer do sterowania urządzeniem o minimalnych parametrach: 

- procesor: minimum Intel Core 15-4570S, 

- pamięć operacyjna: minimum 8Gbv DDR3 1600Mhz SDRAM, 

- pamięć masowa: 2*2TB HDD w konfiguracji RAID 1,  

- system operacyjny: Microsoft Windows® 

- Office 2016 Professional, 

- Monitor: monitor 24” o rozdzielczości 1920x1080, klawiatura i mysz laserowa. 

31. Zasilacz awaryjny UPS o mocy pozornej nie mniejszej niż 6000 VA. 

32. Zestaw bezpieczeństwa zawierający co najmniej cztery nakrętki na butelki z fazą, 

dwudrożne oraz zbiornik na filtry z filtrem pochłaniającym lotne anality. Pojemność 

zbiornika nie może być mniejsza niż 3.5 litra, szybko odpinana głowica kolektora. 

33. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2021 rok 

34. Certyfikat CE oraz ISO 

 

ZATWIERDZAM W IMIENIU IGS SP. Z O.O. 
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Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 

 

Dane oferenta: 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(pełna nazwa Oferenta, adres) 

 

Dane osoby do kontaktu: 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(imię i nazwisko, e-mail, telefon) 

 

OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/11/2021/IGS 

Łączny przedmiot 

zamówienia: 

 

dostawa sprzętu 

laboratoryjnego pt. 

„Spektrometr mas do 

analizy ilościowej i 

jakościowej z UHPLC na 

cele badawczo-rozwojowe - 1 

szt. zestaw” 

Wartość netto  

(waluta   …) 

zg. z załączoną 

specyfikacją do zapytania 

(wg. wzoru zał. nr 1 

% VAT  oraz kwota 

VAT 

(waluta   …) 

zg. z załączoną 

specyfikacją do 

zapytania (wg. 

wzoru zał. nr 1) 

Wartość brutto = 

netto + VAT 

(waluta  …) 

zg. z załączoną 

specyfikacją do 

zapytania (wg. wzoru 

zał. nr 1) 

a) spektrometr mas do analizy 

ilościowej i jakościowej z UHPLC 

na cele badawczo-rozwojowe - 1 szt. 

zestaw zg. z załączoną specyfikacją 

techniczną sprzętu laboratoryjnego 

do zapytania (zał. nr 1) 

   

RAZEM ŁĄCZNA CENA 

OFERTY 
   

 

W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, 

Zamawiający w celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni 

NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania. 

 

Oferowany okres gwarancji wynosi (wpisz min. 12 m-cy lub 

więcej):…………….......................... 

 

Deklarujemy związanie ofertą (wpisz min. 3 miesiące lub więcej): ………. miesiące/ęcy 

licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w treści zapytania ofertowego. 

 

Do oferty załączamy (wypisz załączniki):  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną sprzętu laboratoryjnego 

przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

wszystkie konieczne informacje do złożenia oferty. 

2. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot umowy posiada parametry techniczne wskazane 

w zapytaniu i odpowiada stosownym normom i standardom. 

3. Oświadczamy, że zgadzamy się z zapisami zapytania ofertowego. 

4. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, jak i potwierdzenia wymogów określonych w 

zapytaniu ofertowym dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia oraz możliwego 

podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………  ……………………………………………….. 
Miejscowość i data                                                                      (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych o 

składania ofert w imieniu Oferenta) 
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 Załącznik nr 3 Oświadczenie o 

spełnianiu  

warunków udziału w postępowaniu 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

do zapytania ofertowego nr 01/11/2021/IGS 
 

 

 

Ja, niżej podpisany 

…………………………………………………………………..…………………….……………… 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 

działając w imieniu i na rzecz  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Oferenta ) 

 

oświadczam, że: 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania zamówienia. 

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim 

potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia. 

 
 

 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………………… 
Miejscowość i data                                                             (podpis i pieczęć osoby/osób  

         upoważnionych do składania ofert  

w imieniu Oferenta) 
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   Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do 

rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości 

 

 

OŚWIADCZENIE 

do zapytania ofertowego nr 01/11/2021/IGS 

 

 
Ja, niżej podpisany …………………………………………..…………………….…………………….  

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 
 

działając w imieniu i na rzecz  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Oferenta) 

 

oświadczam, że: 

 

1) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym 

przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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 z linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2) nie jesteśmy podmiotem wpisanym do KRD ani żadnego innego rejestru długów 

3) nie jesteśmy podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości. 

 

 

 

 

 

………………………………………………  …………………………………………… 
Miejscowość i data                                                             (podpis i pieczęć osoby/osób  

         upoważnionych do składania ofert  

w imieniu Oferenta) 

 

 


