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Warszawa, 01.12.2017 

 

         Pieczęć Zamawiającego 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017 

W związku z prowadzeniem prac w ramach projektu: 

„Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze 

szkła niskotemperaturowego” 

 Sygnis New Technologies sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na stanowisko specjalistyczne 

Technolog wytwarzania struktur światłowodowych. 

I. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2018 – 31.12.2020 

2. Kryteria wyboru:  

Cena netto – waga 100% 

Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów. Punktacja będzie obliczana wedle 

następującego wzoru: 

(X/Y) x 100, gdzie: 

X = najniższa cena, 

Y = cena ocenianej oferty. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

1. Nie są powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Oferenta osobowo lub kapitałowo. 

2. Spełniają kryteria naboru na dane stanowisko podane w ogłoszeniu.  

III. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Popiołka 24, 01-496 Warszawa lub 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@sygnis.pl 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2017 godz. 23.59 W przypadku 

wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej kurierskiej liczy się data dostarczenia 

przesyłki do siedziby Zamawiającego.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 12.12.2017. 

5. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela CEO Andrzej Burgs, tel. 502 722 889, mail: 

andrzej.burgs@sygnis.pl 

 

IV. Sposób przygotowania ofert: 

 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w powyższym 

zapytaniu. 

3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Oferenta.  

5. Oferta musi zawierać cenę ofertową brutto, cenę netto oraz należny podatek VAT. 

6. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia,  zawierać 

adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP. 

7. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

8. Do oferty należy załączyć Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

pomiędzy Oferentem a Zamawiającym (Załącznik nr 2). Oświadczenie musi być podpisane 

przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa. 

9. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta. 

 

V. Zastrzeżenia 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi 

najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

2. Zamawiający zastrzega, iż może w każdym czasie, aż do zawarcia umowy z Oferentem, 

unieważnić postępowanie bez podania przyczyn. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru 

Wykonawcy bez podania przyczyn. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
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6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Oferty złożone przez Oferentów niespełniających wymogów udziału w postępowaniu nie będą 

rozpatrywane. 

8. Oferty nieodpowiadające określonemu w punkcie IV sposobowi przygotowania ofert nie będą 

rozpatrywane. 

9. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

10. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym 

 

 

          Zatwierdzam                          

        

      01.12.2017……..…………………...…. 

(data i podpis przedstawiciela Zamawiającego)  


