
INFORMACJE O OGŁOSZENIU 

 

Tytuł zamówienia:  

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 - Dostawa surowców do chemicznego nawadniania na potrzeby 
realizowanego projektu badawczo-rozwojowego POIR.01.02.00-00-0033/16 pn. „Opracowanie 
technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na bazie innowacyjnej w skali światowej 
polifrakcyjnej nanoemulsji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
na lata 2014-2020, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu sektorowego INNOCHEM. 

Termin składania ofert: 

do dnia 10.07.2019 

Miejsce i sposób składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 10-07-2019 roku do godz. 16.00 w formie: 
Oryginał oferty w siedzibie Zamawiającego (osobiście, pocztą, kurierem, itp.) na adres:  
 
Brenntag Polska Sp. z o.o.  
Biuro Regionu w Jankowicach 
Oddział Ropy i Gazu 
Ul. Przemysłowa 2, Jankowice 
62-080 Tarnowo Podgórne 
 
lub  
Mailowo (skan oryginału) na adres: agnieszka.walsh@brenntag.pl  
 
Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z 
przyczyn formalnych.  
2. Ofertę należy sporządzić na poniższych drukach: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofert (wg wzoru Zamawiającego) 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru 
Zamawiającego) 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru 
Zamawiającego) 

Załącznik nr 4 - Karta charakterystyki oferowanego środka chemicznego (dokument własny Oferenta) 

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna lub równoważny certyfikat jakości oferowanego środka 
(dokument własny Oferenta) 

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw wykonanych (dokument własny Oferenta) 

w języku polskim lub angielskim. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca w ramach niniejszego zapytania może 
złożyć tylko jedną ofertę na wybrane części określone w przedmiocie zamówienia albo na wszystkie 
części.  



3. W przypadku błędów lub omyłek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnień 
lub korekt niezmieniających istotnie treści oferty z zachowanym min. 2-dniowym terminem na 
dostarczenie uzupełnień.  

4. Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 180 dni licząc od daty upływu terminu na 
składanie ofert.  

5. Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. 

6. Zamawiający zachowuje prawo do wysłania zapytania do wybranych oferentów o dostarczenie 
próbek chemicznych celem potwierdzenia w laboratorium wymagań określonych w specyfikacji 
technicznej zamawianych produktów. Próbki chemiczne należy dostarczyć w terminie do 7 dni 
roboczych licząc od daty złożenia zapytania o próbkę chemiczną ze strony zamawiającego. Adres 
dostarczenia próbki chemicznej: Brenntag Polska Sp. z o.o., Dział Ropa i Gaz, Przemysłowa 2, 
Tarnowo Podgórne 62-080. 

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: 

agnieszka.walsh@brenntag.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Agnieszka Walsh – Specjalista ds. Koordynacji Projektów 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Tel. 509 811 379 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców do chemicznego nawadniania na potrzeby 
realizacji prac B+R. Zamówienie zostało podzielone na 11 części (z czego część 3, 7 i 8 została 
wykluczona z tego postepowania). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Kategoria ogłoszenia: 

Dostawy 

Miejsce realizacji ogłoszenia:  

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Jankowice 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Cel zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców do chemicznego nawadniania na potrzeby 
realizacji prac B+R. Zamówienie zostało podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych.  

Zamówienie realizowane jest na potrzeby realizowanego projektu badawczo-rozwojowego 
POIR.01.02.00-00-0033/16 pn. „Opracowanie technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na 
bazie innowacyjnej w skali światowej polifrakcyjnej nanoemulsji”, realizowanego w ramach Programu 

mailto:agnieszka.walsh@brenntag.pl


Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, 
Programu sektorowego INNOCHEM. 

Przedmiot zamówienia 

Zamówienie składa się z 11 części (z czego część 3,7,8 zostały wykluczone), określonych szczegółowo 
w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego pn. „Przedmiot zamówienia”. Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez siebie surowce wskazane w Załączniku nr 4. 
Każda z części, które nie zostały wykluczone będzie podlegała osobnej ocenie, zgodnie z kryteriami 
wyboru ofert.  

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony surowiec chemiczny przez okres 12 miesięcy 
licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że w ww. okresie surowiec 
chemiczny będzie wolny od jakichkolwiek wad i będzie w pełni zgodny z parametrami określonymi w 
dokumentach dołączonych do dostawy danego surowca. 

Kod CPV 

24000000-4 Produkty chemiczne 

Dodatkowe przedmioty zamówienia* 

Nie dotyczy 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Każda z części zamówienia będzie musiała być dostarczona do Zamawiającego do 2 tygodni od daty 
złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do dnia 30.11.2019. 
Miejsce dostawy: Brenntag Polska Sp. z o.o. , Oddział Ropy i Gazu, Ul. Przemysłowa 2, Jankowice 
62-080 Tarnowo Podgórne 
 
Załączniki 

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy 

Załącznik nr 4 - Przedmiot zamówienia 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

Załącznik nr 1 - Formularz ofert 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* 

Wiedza i doświadczenie 

Wiedza i doświadczenie przy realizacji podobnych usług. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
minimum trzy dostawy. 



Za jedną dostawę w zakresie części I Zamawiający uzna dostawy alkoholu izo-propylowego 
świadczone dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości łącznej nie 
mniejszej niż 5 000 zł. 

Za jedną dostawę w zakresie części II zamawiający uzna dostawy glikolu propylenowego technicznego 
świadczone dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości łącznej nie 
mniejszej niż 60 000 zł.  

Za jedną dostawę w zakresie części III – nie dotyczy 

 

Za jedną dostawę w zakresie części IV zamawiający uzna dostawy Limonenu technicznego świadczone 
dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości łącznej nie mniejszej niż 10 000 
zł. 

Za jedną dostawę w zakresie części V zamawiający uzna dostawy 1-Butoksypropan-2-olu świadczone 
dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości łącznej nie mniejszej niż 10 000 
zł. 

Za jedną dostawę w zakresie części VI zamawiający uzna dostawy Alkohole, C9- C11 etoksylowane 6 
molami tlenkami etylenu świadczone dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, 
o wartości łącznej nie mniejszej niż 50 000 zł. 

Za jedną dostawę w zakresie części VII - nie dotyczy 

Za jedną dostawę w zakresie części VIII – nie dotyczy 

Za jedną dostawę w zakresie części IX zamawiający uzna dostawy 3,3'-metylenobis[5-
metylooksazolidyna świadczone dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o 
wartości łącznej nie mniejszej niż 10 000 zł. 

Za jedną dostawę w zakresie części X zamawiający uzna dostawy 2-(3-okso-6-oksydoksanteno-9-
ilo)benzoesan disodu świadczone dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, 
o wartości łącznej nie mniejszej niż 23 000 zł. 

Za jedną dostawę w zakresie części XI zamawiający uzna dostawy Roztwór wodnego wodorosiarczynu 
amonu świadczone dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości łącznej 
nie mniejszej niż 1 000 zł. 

Dodatkowe warunki 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki: 
a) akceptują treść niniejszego zapytania ofertowego bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest 
uznawane za akceptację treści zapytania ofertowego 
b) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę 



c) spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz warunki oferty określone w Załączniku nr 4 – 
Przedmiot zamówienia 
2. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 
uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
5. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru 
Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty, bez podania przyczyny. 
6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im 
żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 
 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 
zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:  
1. Zmiana terminu lub zakresu realizacji umowy, w następujących sytuacjach: 
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony 
wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł 
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 
b) Wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin 
zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy; 
c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego; 
d) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których 
Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do 
wprowadzenia tych zmian; 
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,  
3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
4. Zmiana wynagrodzenia wyłącznie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana 
stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 
5. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku: 
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy 
oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca 
niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; 
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością 
realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy 
zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy; 
c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, 
których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej 
realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej 
dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia wielkości zakupu Surowców 
chemicznych maksymalnie do 50% lub rezygnacji z zakupu w przypadku zdarzeń, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć. 



7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy na warunkach określonych w części 
zapytania „Zamówienia uzupełniające”. 
 
Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofert (wg wzoru Zamawiającego) 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru 
Zamawiającego) 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru 
Zamawiającego) 

4. Załącznik nr 4 - Karta charakterystyki oferowanego środka chemicznego (dokument własny 
Oferenta) 

5. Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna lub równoważny certyfikat jakości oferowanego środka 
(dokument własny Oferenta) 

6. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw wykonanych (dokument własny Oferenta), a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na których dostawy zostały 
wykonane, oraz dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (dokument własny Oferenta). 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zapotrzebowania na surowce chemiczne 
do 30% w stosunku do całkowitej wartości jaka zostanie podana w umowie podpisanej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą według wskazanej w niej ceny jednostkowej. 
Podstawą do zamówienia uzupełniającego będzie podpisany aneks z wyłonionym 
Wykonawcą.  

Dodatkowe dostawy będą realizowane w przypadku kiedy: 
• Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług 
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego oraz 
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego oraz 
• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 
 
OCENA OFERTY 



Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w 
postępowaniu ofertowym. 
2) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się punktowym 
systemem oceny kryteriów wg poniższego schematu. Maksymalnie Wykonawca może 
otrzymać 100 punktów 
3) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
Część 1: CENA OFERTY BRUTTO ZA 1 KG SUROWCA – waga 100%  
Część 2: CENA OFERTY BRUTTO ZA 1 KG SUROWCA – waga 100%  
Część 3: nie dotyczy 
Część 4: CENA OFERTY BRUTTO ZA 1 KG SUROWCA – waga 100%  
Część 5: CENA OFERTY BRUTTO ZA 1 KG SUROWCA – waga 100%  
Część 6: CENA OFERTY BRUTTO ZA 1 KG SUROWCA – waga 100%  
Część 7: nie dotyczy 
Część 8: nie dotyczy 
Część 9: CENA OFERTY BRUTTO ZA 1 KG SUROWCA – waga 100%  
Część 10: CENA OFERTY BRUTTO ZA 1 KG SUROWCA – waga 100%  
Część 11: CENA OFERTY BRUTTO ZA 1 KG SUROWCA – waga 100%  
 
4) Punkty będą przyznawane na podstawie kryteriów wyszczególnionych w zapytaniu 
ofertowym wg poniższego sposobu, dla każdej części osobno. Oferent może złożyć ofertę na 
wybrane przez siebie części zapytania ofertowego. Wskazana cena musi obejmować 
wszystkie koszty, jakie zmawiający poniesie w celu realizacji zamówienia, tj. dostarczenia 
surowców do siedziby beneficjenta.  
 
Wzór: (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 100 = ilość punktów  
 
5) Każda część zamówienia podlega osobnej ocenie. Za najkorzystniejszą zostanie 
uznana oferta, która łącznie otrzyma najwyższą ilość punktów w danej części.  
6) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert.  
7) W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama ilość punktów, 
Zleceniodawca wezwie Wykonawców do negocjacji ofert i kryteriów oceny.  
8) Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę 
wybrano, o terminie podpisania umowy. 
9) Wyniki z przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane na stronie, na 
której widnieje niniejsze zapytanie. 
 

Wykluczenia 

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu 



Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, 
pełnomocnika; 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 


