Poznań, 28-12-2018
Raport z wyboru podwykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego 03/2017 na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w
ramach Projektu, o którego o dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania
1.1..1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ubiega się Zamawiający.
Przedmiotem zapytania ofertowego było: Opracowania kompozytowych materiałów
termoplastycznych domieszkowanych grafenem, jego związkami pochodnymi oraz innymi
związkami chemicznymi do wykorzystania w druku obiektów w technologii druku 3DFFF, o
określonych właściwościach fizycznych.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Omni3D w dniu 18.12.2017r.,
w zakładce Ogłoszenia oraz rozesłane mailem do potencjalnych wykonawców.
Zapytanie zostało wysłane mailowo 18.12.2017r. do 3 podwykonawców:
1. Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów
2. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
3. NANOCERAMICS S.A.

Termin złożenia ofert został wyznaczony do 7 dni od daty publikacji zapytania ofertowego na
stronie internetowej Omni3D lub daty otrzymania zapytania ofertowego przez oferenta, przy czym
termin ten biegł od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończył się z
upływem ostatniego dnia.
W odpowiedzi na zapytanie w dniu 22-12-2017 wpłynęła 1 oferta przesłana przez Politechnikę
Warszawską, Wydział Fizyki.
Oferta przedstawiona przez Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki spełniała warunki udziały w
postępowaniu oraz była zgodna z przedmiotem zamówienia.
W postepowaniu ustalono następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena usługi – max. 50 pkt (50%)
b) Czas realizacji usługi – max. 50 pkt (50%)
c) Kwalifikacje zespołu badawczego – max 100%
W każdym z powyższych kryteriów oferta uzyskała maksymalna ilość punktów
w związku z tym Zamawiający wybrał jako podwykonawcę:
Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa,
NIP: 525–000–58–34

Omni3D Sp. z o.o. oświadcza, iż nie jest powiązany z wybranym wykonawcą osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.
Omni 3D Sp. z o.o.
Ul. Garbary 64
61-758 Poznań

