
 

                                                                         

 

Projekt „Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych 
matryc” (akronim: RapidSheet) jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

w ramach Inicjatywy CORNET 
 

  

 

Białystok, 26.04.2022 r. 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 01/04/RapidSheet/2022 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 
(Koordynator Klastra Obróbki Metali) 
ul.  Żurawia 71 lok. 2.04, 15-540  Białystok 

 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zamówienie wykonania materiałów informacyjno  
- promocyjnych na potrzeby realizacji  projektu pn. „Szybkie prototypowanie komponentów  
z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc” (akronim: 
RapidSheet), wdrażanego w ramach Inicjatywy CORNET. 

 
Kody CPV zamówienia: 
 
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne 

 

Na zamówienie składa się wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych związanych  
z realizacją projektu pn. „Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych  
z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc” (akronim: RapidSheet), wdrażanego  
w ramach Inicjatywy CORNET, w tym w szczególności: 

1) roll-upa projektowego, 
2) długopisów promocyjnych – 1 000 szt., 
3) notesów A5 – 500 szt., 

zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącymi sposobu promocji 
projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Cornet. 

   Pakiet logotypów do wykorzystania zawiera Załącznik nr 3 do przedmiotowego zapytania. 
 

III. TERMIN REALIZACJI USŁUG 
Terminy realizacji usług zgodnie z opisem charakterystyki danej usługi, określonych w pkt. II. Opis 
przedmiotu zamówienia. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy: 
1.1. posiadają status podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą, tj. posiadają 

wpis do ewidencji CEIDG/KRS; 
1.2. nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia; 
1.3. nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem 

z Zamawiającym; 
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca wypełni 

formularz zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy i załączy do oferty  
wraz z wyciągiem z ewidencji CEIDG/KRS; 
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V. KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ofert, które spełniają warunki udziału w postepowaniu, odpowiednio 
dla każdej części zamówienia, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

 

      W odniesieniu do zakresu usługi określonej w punkcie II zapytania: 
 

l.p Kryterium Waga kryterium (%) Max. liczba punktów 

1 Cena (C) 100% 100 

 

1. Liczba punktów w kryterium Cena obliczona zostanie wg wzoru: 

- C = Cmin / Cbad x 100 pkt., gdzie: 
- C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena, 
- Cmin – cena netto oferty o najniższej oferowanej cenie, 
- CIbad – cena netto oferty badanej. 

2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (LP), zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

 
VI. MIEJSCE, TERMIN ORAZ FORMA SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy: 
1.1. przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Formularz ofertowy, 
1.2. w języku polskim, 
1.3. podpisać przez osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
1.4. wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami dostarczyć do dnia: 04.05.2022 r. 

do godz. 09.00, drogą elektroniczną na adres: biuro@metalklaster.pl lub osobiście  
na adres ul. Żurawia 71 lok. 2.04, 15-540 Białystok. 

2. Oferty złożone po tym terminie lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane. 
 

VII. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 
VIII. CZAS ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany przedłożoną ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

 
IX. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Oferta na wykonanie usługi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Wzór formularza ofertowego, 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy wraz z wyciągiem z ewidencji CEIDG/KRS, 

 
X. OSOBY DO KONTAKTU 

1. Osobą do kontaktu jest p. Janusz Poulakowski, e-mail biuro@metalklaster.pl,  
tel. +48 510 233 607. 
 

XI. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzenia niniejszego postępowania, w następujących przypadkach i zakresie: 

mailto:biuro@metalklaster.pl
mailto:biuro@metalklaster.pl
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1.1. w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy, w szczególności zmiany przepisów związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób 
zakaźnych, lub 

1.2. wystąpienia zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane 
przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu stron umowy, lub 

1.3. w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, których nie dało się 
przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a których 
wystąpienie powoduję konieczność zmiany umowy,  

- zmianie mogą ulec terminy realizacji umowy, zakres obowiązków stron, warunki realizacji 
umowy, wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy, jak również terminy zapłaty 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

2. Każdorazowo zmiana umowy wymagać będzie zgodnej woli stron, a wskazane w niniejszym 
Rozdziale podstawy jej dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie 
stron. 

3. Zmiana umowy może zostać wprowadzona zarówno na wniosek Zamawiającego,  
jak i na wniosek Wykonawcy, po przeprowadzeniu przez strony negocjacji i ustaleń. 

4. Każda zmiana umowy wymagać będzie dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
XII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA I UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania  

przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyn. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania 

wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w szczególności, jeżeli złożone oferty przekraczają 
wartość przewidzianą w budżecie projektu na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego w przypadku 

skorzystania przez niego z uprawnień wskazanych w pkt. 2 i 3, w szczególności w odniesieniu 

do kosztów związanych z przygotowaniem oferty i udziału w postepowaniu. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

5. Zamawiający określa następujące warunki płatności za wykonaną usługę: 
5.1. Płatność przelewem w terminie 21 dni od otrzymania faktury VAT. 
5.2. Płatność po potwierdzeniu przez zamawiającego prawidłowego wykonania usługi lub jej 

części, określonej w Pkt. II.1. 1 II.2.1  Zapytania ofertowego, w drodze protokołu odbioru. 
5.3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość otrzymania przez wykonawcę zaliczki 

na poczet wykonania usługi. 
6. 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”, zamawiający informuje, że: 

6.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju; 

6.2. administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się  
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@metalklaster.pl; 

6.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. 

mailto:iod@metalklaster.pl
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6.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

6.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6.7. posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

6.8. nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

6.9. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych 
osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych 
osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 
RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. 
 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 
1. Załącznik nr 1 –Formularza ofertowego, 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy. 
3. Załącznik nr 3- Zestaw logotypów i oznaczeń projektu 
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Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy 
 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 01/04/RapidSheet/2022 składamy ofertę na wykonania materiałów 
informacyjno - promocyjnych na potrzeby realizacji  projektu pn. „Szybkie prototypowanie 
komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc” (akronim: 
RapidSheet), wdrażanego w ramach Inicjatywy CORNET 

l.p. Usługa Cena netto PLN Cena brutto PLN 

1. 

Wykonanie materiałów informacyjno -

promocyjnych,  zgodnie z pkt. II zapytania 
ofertowego 

  

razem   

 
 
Słownie netto PLN: …………………………………………………………………………………………… 
 
Słownie brutto PLN: …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Powyższa oferta złożona jest z terminem ważności 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
              pieczęć i podpis osoby upoważnionej  

 
Powyższa oferta złożona jest z terminem ważności 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
                            pieczęć i podpis osoby upoważnionej  
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Załącznik nr 2 do zapytania nr  01/04/RapidSheet/2022  -  Oświadczenia Wykonawcy 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż firma, którą reprezentuję spełnia warunki przetargu polegające na: 
 

1) posiadaniu statusu podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą, tj. posiada 
wpis do ewidencji CEIDG/KRS, 

2) nie znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby 
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 

3) nie podleganiu wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniom  
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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Dla wykazania spełnienia wymagania określonego w pkt. 1) dotyczącego wpisu do ewidencji 
CEIDG/KRS  przedkładam wyciąg z ewidencji CEIDG/KRS. 
 
Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z treścią zapytania i warunkami zamówienia  
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
………………………………………………                                ……………………………………………………….. 
 (miejsce i data)              (podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 3 do zapytania nr  01/05/RapidSheet/2022 
- Zestaw logotypów i oznaczeń projektu 

 
 
 

1. Nazwa Projektu: 

„Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych  
z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc”  
(akronim: RapidSheet) 

 

2. Logotypy instytucji finansujących: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Logotypy partnerów projektowych 
 
 

 

 

 

 

 


