
 

 

Rypin, 22.10.2018r. 

Rypińskie Zakłady Metalowe Sp. z o.o. 
Cetki 20, 87-500 Rypin 

NIP: 8921392944 

KRS: 0000143945  

REGON: 911307733 

tel./fax: 0048542802713; 0048542802217  

www: www.r-z-m.pl , e-mail: biuro@r-z-m.pl 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 22.10.2018r. na potrzeby realizacji projektu  

pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pierścieni stalowych” 

 

Firma Rypińskie Zakłady Metalowe Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, 

którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w 

ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pierścieni 

stalowych”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności 

i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 

innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

1) RODZAJ ZAMÓWIENIA 

Usługi. 

 

2) KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Zamówienie jest definiowane poprzez kody CPV jako: 

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe. 

 

3) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie Zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, 

w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pierścieni stalowych”, 

realizowanego w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 

1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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4) ZAMAWIAJĄCY 

Rypińskie Zakłady Metalowe Sp. z o.o. 

Cetki 20, 87-500 Rypin 

NIP: 8921392944 

KRS: 0000143945  

REGON: 911307733 
  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych 

polegających na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji pierścieni stalowych. Badania mają charakter 

innowacyjny, gdyż obecnie nie są dostępne w regionie i na polskim rynku gotowe opisy tego typu technologii.  W 

procesie produkcji kołnierzy stalowych bez spawów w firmie Rypińskie Zakłady Metalowe Sp. z o.o. 

wykorzystywana jest blacha o wystandaryzowanych rozmiarach np. 2m x 6m i grubości 10cm. Z blachy wycinane są 

pierścienie różnej szerokości np. promień wewnętrzny 1,02m i promień zewnętrzny 1,32m. Co oznacza, że do 

produkcji standardowego kołnierza potrzebna jest blacha o wymiarach min. 1,32m x 1,32m, z czego efektywnie 

wykorzystywana jest około 30% powierzchni. Pozostałe fragmenty blach - prawie 70% - stanowią odpad. W 

związku z tym firma Rypińskie Zakłady Metalowe sp. z o.o. potrzebuje udoskonalenia obecnie posiadanej linii 

produkcyjnej o elementy pozwalające produkować kołnierze z pasków blachy wyginanych w odpowiedniej 

temperaturze. Zakres badań będzie dotyczył: rozpoznania potrzeb firmy i ocena dotychczas sosowanej technologii, 

zaprojektowania nowego procesu technologicznego w oparciu o zaawansowane technologicznie maszyny i 

urządzenia wraz z wykonaniem dokumentacji umożliwiającej jego komercyjne zastosowanie. Opracowana 

technologia dzięki swoim cechom będzie konkurencyjna w województwie kujawsko-pomorskim i na polskim rynku.  

Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, zgodnie z poniższym 

zakresem: 

I. Analiza procesu technologicznego stosowanego przez Rypińskie Zakłady Metalowe sp. z o.o.: 

1. Analiza dostarczonej dokumentacji technicznej opisującej obecną technologię stosowaną do wytwarzania 

pierścieni stalowych. 

2. Ocena kryterialna dotychczas stosowanego procesu technologicznego 

II. Propozycje i wytyczne do zmian procesu technologicznego stosowanego w Rypińskie Zakłady 

Metalowe Sp. z o.o. 

III. Działania na rzecz zaprojektowania nowego procesu technologicznego w oparciu o zaawansowane 

technologicznie maszyny i urządzenia. 

1. Opracowanie technologii produkcji kołnierzy z pasków blachy wyginanych w odpowiedniej temperaturze – 

zgodnie z wymogami Rypińskich Zakładów Metalowych Sp. z o.o. 

 



 

 

IV.  Opracowanie dokumentacji końcowej umożliwiającej produkcję komercyjną pierścieni stalowych 

przez firmę . 

W celu skutecznego wykonania zadania zagwarantowany będzie przez Rypińskie Zakłady Metalowe sp. z o.o. 

dostęp do: 

- aktualnej dokumentacji technicznej produkcji pierścieni stalowych, 

- pracowników Rypińskie Zakłady Metalowe sp. z o.o., odpowiedzialnych w firmie za realizację 

produkcji pierścieni stalowych. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

ICH SPEŁNIANIA 

 

Oferent zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu: 

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawcami mogą być jednostki 

naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), tj. jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub 

prace rozwojowe, do których zaliczamy m.in.: 

a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 

b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.), 

c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 

Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) 

d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e. Polską Akademię Umiejętności, 

f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę 

w rozumieniu art. 2 pkt 83 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, str. 1). 

Weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. 

2. Przedstawienia oferty gwarantującej kompleksową realizację zamówienia stosownie do wyniku niniejszego 

postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni – weryfikacja na podstawie dostarczonej 

do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 



 

 

3. Posiadania odpowiedniego potencjału badawczego, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania 

przedmiotu zamówienia. Powyższe warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 2 projekty/usługi 

badawczo-rozwojowe (B+R), dotyczące tematyki zbieżnej z zakresem przedmiotu zamówienia – weryfikacja 

na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

4. Posiadania odpowiednich warunków technicznych, ekonomicznych i finansowych umożliwiających 

realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – 

nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu 

ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w 

niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między 

Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.  

Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w 

oświadczeniach. 

 

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT  

do dnia 30.10.2018r. do godziny 10:00. 

7. MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT, FORMA SKŁADANIA OFERT  

Ofertę można składać: 

 osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca na adres biura firmy: 

Rypińskie Zakłady Metalowe Sp. z o.o., ul. Cetki 20, 87-500 Rypin do dnia 30.10.2018r. do 

godz. 10:00. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić 

zapis: Oferta na realizację zamówienia dotyczącego zakupu usługi związanej z realizacją prac 

badawczo-rozwojowych w ramach projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii 

produkcji pierścieni stalowych”. 

 drogą mailową na adres: biuro@r-z-m.pl, w tytule wpisując: Oferta na realizację zamówienia 

dotyczącego zakupu usługi związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach 

projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pierścieni stalowych”. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.10.2018r. o godz. 12:30 w siedzibie firmy: Zakłady 

Metalowe Sp. z o.o.,  Cetki 20, 87-500 Rypin. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 



 

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

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

treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.  

 Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, 

uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych 

w ofercie oraz załącznikach do niej. 

 Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w poprzednim akapicie przetwarzane 

są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności: 

przeprowadzenie postępowania w formule Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu 

Wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy. 

 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

 Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 

 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym (pismem 

drukowanym) w sposób czytelny. 

 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez potencjalnego 

Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on 

zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę (imię i nazwisko). 

 Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ 

na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty. 

 wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci biorący udział 

w przedmiotowej procedurze. 

 Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

(www.r-z-m.pl). Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych 

Oferenta i ceny brutto złożonej oferty. 

 

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając ręcznie 

pismem drukowanym, nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta 

http://www.r-z-m.pl/


 

 

winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Do „Formularza oferty” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego należy 

dołączyć: 

a. Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia stanowiące Załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego. 

b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia 

zgodnie z formularzem ofertowym.  

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym 

i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 

Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.  

5. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za 

realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

6. Ceną oferty jest wartość brutto. 

 

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego; 

2) zostanie złożona po terminie składania ofert; 

3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń. 

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE (WAGA) ORAZ OPIS SPOSOBU 

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Przy wyborze oferty, Zamawiający kierował się będzie: 

Cena - 100% (wartość brutto) 

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:  

P = Cn / Cof.b. x 100%, 

gdzie: 



 

 

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę 

Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) 

Cof.b. – cena oferty badanej 

100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium  

 

Ww. kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. 

 

10. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Nie później niż do 31.12.2018r.  

Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z 

postanowień umowy Zamawiającego z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji (KPAI), jeżeli umowa została 

zmieniona w tym zakresie. 

 

11. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA  

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. 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 dostawcy, a dostawcą, 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. 

 

12. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:  

Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, 

w którym oświadcza, że zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy i w przypadku wybrania jego oferty jest 

gotów do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego warunkach.  

Ogólne warunki umowy istotne dla Zamawiającego są następujące: 

1. Przedmiot umowy obejmuje zakup usługi na wykonanie Prac badawczych w ramach projektu pt.: 



 

 

„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pierścieni stalowych”,  zgodnie z opisem zawartym w pkt. 

5 „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie ze złożoną ofertą (stanowiącą załącznik do niniejszej umowy) i 

dokumentacją będącą integralną częścią umowy oraz według wytycznych Zamawiającego.  

3.Wykonawca oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem, kwalifikacjami oraz doświadczeniem niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy. 

4.Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania, przez Strony, protokołu odbioru 

końcowego bez uwag, potwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy. 

5.Jeśli w trakcie realizacji przez Wykonawcę  umowy, powstaną utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych to wszelkie prawa majątkowe do nich stanowić będą wyłączną własność 

Rypińskich Zakładów Metalowych sp. z o.o. na wszelkich polach eksploatacji. 

 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, 

pod rygorem nieważności. 

 

13. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Wprowadzanie zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących 

przypadkach: 

a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po 

zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

b) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - 

maksymalnie o okres przestojów i opóźnień, 

c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania. 

d) zmiana harmonogramu realizacji Umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z 

Kujawsko-pomorską Agencją Innowacji (KPAI), jeżeli umowa z KPAI została zmieniona po udzieleniu 

zamówienia. 

 

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, jeżeli najkorzystniejsza oferta 

przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania. 

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez 



 

 

oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

Wszelkie koszty uczestnictwa w ewentualnych spotkaniach przed ofertowych i wizjach lokalnych ponosi Oferent. 

 

15. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą zapłaty za wykonaną usługę będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń 

oraz poprawnie wystawiona faktura VAT. 

 

16. INFORMACJE DODATKOWE 

 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferenta udzielenia wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert i dokonania jej ostatecznej korekty. Zamawiający, o ile uzna to za 

właściwe zastrzega sobie możliwość negocjowania cen i warunków określonych w ofercie z wybranymi 

Oferentami. Do ewentualnych rozmów zostaną zaproszeni tylko Oferenci, których oferty zostały ocenione 

jako najbardziej korzystne.  

 Niniejsze Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej http://www.r-z-m.pl/ 

 Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania oraz zamieści 

informację o wyniku postępowania na stronie http://www.r-z-m.pl/ 

 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie 

podpisana umowa, zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania 

ofertowego. 

 W przypadku odmowy podpisania umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania, przez 

wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania 

Zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

 

17. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

Osobą wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach formalnych jest:  

 Łukasz Piątek - Dyrektor ekonomiczny Rypińskich Zakładów Metalowych spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, tel. kom.: 691 988 691, biuro@r-z-m.pl 

Pytania i wątpliwości należy kierować drogą e-mailową na adres: biuro@r-z-m.pl. Odpowiedzi udzielane będą w 

tym samym trybie na adres wszystkich Oferentów.  

 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem 

ofertowym i umieści je na swojej stronie internetowej, bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że 

zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na 

składanie ofert.  

http://www.r-z-m.pl/
http://www.r-z-m.pl/


 

 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Zapytania ofertowego. O każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na 

swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz zawiadomi Oferentów, 

którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.  

 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający przedłuży 

termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego 

– będą podlegały nowemu terminowi.  

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty. 

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia. 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym.  

Załącznik nr 4 - Wzór Umowy na wykonanie Prac badawczych.   

Załącznik nr 5 – Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy opis Prac badawczych 

Załącznik nr 6 – Załącznik nr 2 do Umowy – Harmonogram Realizacji Prac Badawczych 

 


