
 

 
 

 
 Poznań, dnia 05 marca 2021 r. 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  NR BEC 01-2021 Z DNIA 05-03-

2021 ROKU 

dotyczące dostawy  
elementów konstrukcyjnych drukarki 3D 

 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia na dostawę elementów konstrukcyjnych 
drukarki 3D w ramach projektu pod nazwą „Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i 
etanol) w nowych systemach BioElectroCathode” (dalej jako „Projekt”), współfinansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu M-ERA Net, realizowanego na 
zasadach określonych w umowie nr M-ERA.NET2/2017/3/2018 o wykonanie i finansowanie 
projektu zawartą w dniu 28 września 2018 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą 
w Warszawie, w tym w sposób zapewniający zachowanie zasad racjonalnej gospodarki 
finansowej, zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości. 
 
Projekt jest realizowany przez Zamawiającego, jako członka konsorcjum, oraz Centrum Badań i 
Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, NIP: 7281919068, jako lidera 
konsorcjum.   
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

 OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu  
 ul. Św. Michała 43  
 61-119 Poznań 
 NIP:  7831700117 
 strona internetowa: www.omni3d.com  

 
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Marek Sacharczuk 
Dane kontaktowe do osoby upoważnionej: tel. 881 757 631; mail: msa@omni3d.net 

  
II. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2019).  

 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych drukarki 3D. 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

 



 

 
 

6. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem https://omni3d.com/pl/ogloszenia-i-przetargi/ oraz w siedzibie 
Zamawiającego.  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Nazwa:  

 
Dostawa elementów konstrukcyjnych drukarki 3D 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych drukarki 3D. 
 
W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności 
do dostawy następujących elementów: 

1) korpusu drukarki opartego o spawaną ramę z tolerancją kształtu według 
załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna 
korpusu drukarki 3D  

2) komory druku z materiałem izolacyjnym o współczynniku 0,035 W/(m2*K) 
zgodnej z korpusem drukarki z załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego 
– Dokumentacja techniczna korpusu drukarki 3D. Wykonawca ma obowiązek 
przedstawienia do akceptacji Zamawiającego parametry wybranych komponentów 
planowanych do wykorzystania i spełniających wymagania dokumentacji technicznej – 
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3) komory przygotowania filamentu - izolowana materiałem izolacyjnym o 
współczynniku 0,035 W/(m2*K), zgodnej z korpusem drukarki z załącznik nr 4 do 
niniejszego zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna korpusu drukarki 
3D. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji Zamawiającego 
parametry wybranych komponentów planowanych do wykorzystania i spełniających 
wymagania dokumentacji technicznej – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

4) komory elektroniki odizolowanej od komory roboczej materiałem izolacyjnym o 
współczynniku 0,035 W/(m2*K) dla 10stC zgodnej z korpusem drukarki z załącznik 
nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna korpusu 
drukarki 3D. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji Zamawiającego 
parametry wybranych komponentów planowanych do wykorzystania i spełniających 
wymagania dokumentacji technicznej – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 
dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
4. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia: koszt dostawy po stronie Wykonawcy. 

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony pod adres siedziby Zamawiającego: ul. Św. 
Michała 43, 61-119 Poznań. Pozostałe warunki dostawy zostały określone we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

https://omni3d.com/pl/ogloszenia-i-przetargi/


 

 
 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z 
WYMAGANYMI DOKUMENTAMI 

 
1. W postępowaniu może wziąć udział każdy Oferent spełniający łącznie poniższe kryteria:  

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 
zamówienia; 

c) posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia, tj. dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą zdolną do wykonania zamówienia, 
oraz  

d) jest podmiotem: 
− niepowiązanym lub niebędącym jednostką zależną, współzależną lub dominującą 

w relacji z Zamawiającym lub z liderem konsorcjum (Centrum Badań i Innowacji 
Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, NIP: 7281919068) w  
rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.  o rachunkowości (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1047, ze zm.);  

− niebędącym  podmiotem  pozostającym  z  Zamawiającym,  liderem konsorcjum 
(Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, 
NIP: 7281919068)  lub  członkami  ich organów w takim stosunku faktycznym lub 
prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w 
wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności  pozostającym  w  związku  
małżeńskim,  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  do drugiego stopnia 
włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez 
członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi; 

− niebędącym  podmiotem  powiązanym  ani  podmiotem  partnerskim  w  stosunku  
do Zamawiającego lub lidera konsorcjum (Centrum Badań i Innowacji Pro-
Akademia z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, NIP: 7281919068) w 
rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, s. 1)(z późn. 
zm.); 

− niebędącym  podmiotem  powiązanym  osobowo  z  Zamawiającym  lub  liderem 
konsorcjum (Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w 
Konstantynowie Łódzkim, NIP: 7281919068)  w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 
z późn. zm.).   

 
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent dołącza do 

formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 
następujące dokumenty: 
a) w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w punkcie IV.1.a) – aktualny 

wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; w 
przypadku Oferenta, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub wydruku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 



 

 
 

Sądowego Oferent składa odpowiedni dokument lub dokumenty z rejestru zawodowego 
lub handlowego wystawione w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania; powyższe wymogi nie dotyczą Oferentów, w stosunku do których odrębne 
przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej;  

b) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
punkcie IV.1.b) oraz IV.1.c) – oświadczenie, że Oferent spełnia warunki wymagane przez 
Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

c) w celu potwierdzenia braku powiązań, o których mowa w punkcie IV.1.d) – oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

  
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

przedłożonych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie 2 powyżej, 
zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

 
4. Oferent nie spełniający ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania a złożona przez 

niego oferta zostanie odrzucona. 
 
V. KRYTERIUM OCENY OFERTY 
 
1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 
2. Oferty oceniane będą na podstawie kryterium „cena brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia” – waga 100%. 
 

3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia” wynosi 100 punktów.  

 
4. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

należy podać wartość netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia, do której należy 
dodać kwotę podatku VAT w PLN obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić 
będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) w PLN za realizację przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.  

 
5. W ramach kryterium „cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia” oferta oceniana 

będzie na podstawie ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia podanej w formularzu 
ofertowym na podstawie następującego wzoru: 

 
             Cn 
P = ------------------ x 100 punktów 
              Cb 
gdzie: 
P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie w ramach 
kryterium „cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia”; 
Cn – oznacza cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia 
oferty najtańszej; 
Cb – oznacza cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia 
badanej oferty. 
 



 

 
 

6. Cena ofertowa musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
7. Cena podana w ofercie jest ceną brutto, tj. zawiera wszelkie koszty, składniki i narzuty 

Oferenta oraz zobowiązania, w tym zobowiązania publicznoprawne (np. podatek VAT), 
związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia. Cena musi być podana w walucie 
polskiej cyfrowo i słownie. 
  

8. Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc 
po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych. 
 

9. Spośród ocenionych ofert Zamawiający wybierze ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie. 
Za najbardziej korzystną ekonomicznie zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę 
punktów. 

 
10. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najbardziej korzystnej 

ekonomicznie oferty.  
 
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY, 

OTWARCIE OFERT 
 
1. Ofertę stanowi uzupełniony formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  
 
2. Do formularza ofertowego Oferent powinien dołączyć: 

a) wydruk z CEIDG lub KRS lub, w przypadku Oferenta, który ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedni dokument lub 
dokumenty pochodzące z rejestru zawodowego lub handlowego w kraju, w którym 
Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawiony nie wcześniej niż na 30 
dni przed upływem terminu składania ofert (jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; powyższy 
wymóg nie dotyczy Oferentów, w stosunku do których odrębne przepisy nie 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej); 

b) jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika 
z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także 
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji; 

c) uzupełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
(załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego); 

d) uzupełnione oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego). 

 
3. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się, aby oferta oraz 

dokumenty i oświadczenia składane przez Oferenta były ponumerowane i, w przypadku 
oferty składanej w wersji papierowej, trwale spięte/złączone. Oferta oraz załączniki do oferty 
powinny być podpisane przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta 
w miejscach przeznaczonych na podpis. 

 
4. Dokumenty i oświadczenia składane przez Oferenta wraz z ofertą powinny być złożone w 

oryginale. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej należy przesłać skan 
podpisanej oferty wraz ze skanem podpisanych załączników do oferty. 



 

 
 

 
 
5. Ofertę można złożyć do dnia 19-03-2021 r. do godziny 15:00 (termin składania ofert) w 

wersji pisemnej u Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, w siedzibie Omni3D Sp. 
z o.o., lub w wersji elektronicznej (w postaci skanu podpisanych dokumentów) na adres 
msa@omni3d.com. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty 
pod wskazany adres. Dla ofert przesłanych w wersji elektronicznej na adres 
msa@omni3d.com termin uważa się za zachowany, jeżeli przed upływem wskazanego 
terminu składania ofert oferta Oferenta wpłynie na pocztowy serwer odbiorczy 
Zamawiającego.  

 
6. Ofertę składaną w wersji papierowej należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu 

uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 
terminu otwarcia ofert. Opakowanie powinno być opatrzone co najmniej nazwą i adresem 
Oferenta oraz oznakowanie następująco:  

 
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak  BEC 01-2021 

 
7. Oferta składana w wersji elektronicznej na adres msa@omni3d.com powinna być załączona 

do wiadomości przesłanej przez Oferenta, przy czym temat wiadomości powinien być 
oznakowany następująco: 
 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak BEC 01-2021 
 
8. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku złożenia oferty po 

terminie Zamawiający niezwłocznie odeśle ofertę Oferentowi.  
 

9. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent. 
 
10. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-03-2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiający przy 

ul. Św. Michała 43 w Poznaniu.  
 

12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści 
złożonej oferty lub o przedłożenie przez Oferenta, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, dodatkowych dokumentów, oświadczeń lub informacji niezbędnych do oceny 
powiązań, o których mowa w punkcie IV.1.d), jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwość co do 
wystąpienia takiego powiązania w stosunku do danego Oferenta. Ponadto, jeżeli Oferent nie 
złożył pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do 
reprezentacji Oferenta przez osobę podpisującą ofertę, lub złożone pełnomocnictwo lub inny 
dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji jest wadliwy, Zamawiający może 
zwrócić się do Oferenta o ich przedłożenie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
W razie nieprzedłożenia przez Oferenta, w wyznaczonym do tego terminie, żądanego przez 
Zamawiającego pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do 
reprezentacji lub dodatkowego dokumentu, oświadczenia lub informacji niezbędnych do 
oceny powiązań, o których mowa w punkcie IV.1.d), Zamawiający może wykluczyć tego 
Oferenta z postępowania a jego ofertę uznać za odrzuconą. 

 

mailto:msa@omni3d.com


 

 
 

13. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełnia wymagania określone w 
niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za ofertę najbardziej korzystną 
ekonomicznie.  

 
14. Zamawiający powiadomi Oferentów o wyniku postepowania. Zawiadomienie o wyniku 

postępowania nie stanowi przyjęcia oferty. W zawiadomieniu wysłanym Oferentowi, którego 
oferta została wyznana za ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie, Zamawiający określi 
termin i miejsce zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto, wynik postępowania zostanie 
upubliczniony w sposób wskazany w punkcie II.6. 

 
15. Jeżeli Oferent, którego oferta została uznana za najbardziej korzystną ekonomicznie, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najbardziej korzystną ekonomicznie 
ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.  

 
VII. ODRZUCENIE OFERTY 
 
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta, która 

a) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego, lub 
b) jest niekompletna, tj. nie zawiera oświadczeń lub dokumentów wymaganych niniejszym 

zapytaniem ofertowym (z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie odrzuci oferty, do 
której nie zostały załączone dokumenty, o których mowa w punkcie VI.2.a), jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o 
ile Oferent wskazał w ofercie lub w załącznikach do oferty dane umożliwiające dostęp 
do dokumentów), lub 

c) zawiera nieprawdziwe informacje, lub 
d) została złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 

lub 
e) została złożona po upływie terminu do składania ofert, lub 
f) zawiera rażąco niską cenę. 

 
2. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia i 

budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% 
od wartości zamówienia powiększonej o należy podatek od towarów i usług lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający w 
celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zwraca się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, 
bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, który nie 
złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Oferencie. 

 
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości na 

każdym etapie bez podawania przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy: 



 

 
 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 
 
2. W razie unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem 

Zamawiającego. 
 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  
 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego stosuje 

się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

2. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Oferentów, 
do których zapytanie ofertowe zostało wysłane, oraz Oferentów, którzy złożyli ofertę, o 
zmianie wraz z opisem dokonanych zmian. Ponadto, zmienione zapytanie ofertowe zostanie 
upublicznione w sposób określony w punkcie II.6. Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na 
zakres wprowadzonych zmian.  

 
4. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy, zawartej według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego, w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:  
a) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a konieczność zmiany umowy 

spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć; 

b) zamiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a konieczność zmiany spowodowana 
jest okolicznościami nie leżącymi po stronie Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł 
przewidzieć składając ofertę; 

c) Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca 
w wyniku w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian zawartej umowy. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 3 – Oświadczenia o braku powiązań; 
Załącznik nr 4 – Dokumentacja techniczna korpusu drukarki 3D; 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 
 


