
 
 
 
 

 
 

 

Postępowanie przetargowe nr 9/2017/NCBIR 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

NA DOSTAWĘ SPEKTROFOTOMETRU Z ZESTAWEM KOMPUTEROWYM I 

BIBLIOTEKĄ WIDM 

 

Dla procedury udzielenia zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości przedmiotu zamówienia powyżej 20 000 PLN. 

 

 

Zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych, 

jak również protestom i odwołaniom. 
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1. Wprowadzenie. 

 

Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie podlega regulacjom zawartym w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 zpóźn.zm.).  

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Zapytania 

Ofertowego, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz 

sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym momencie, przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja zostanie 

niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego 

Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.  

 

Słownik terminów używanych w Zapytaniu Ofertowym:  

Zamawiający – Marcato Sp. z o.o. Rzakta 82, 05-408 Glinianka, KRS 0000014309                   

NIP 113-00-87-626, REGON 010660473. 

ZO – Zapytanie Ofertowe. 

Oferent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej biorąca udział w procedurze wyrobu Wykonawcy. 

Dostawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która została wybrana w procedurze wyrobu Wykonawcy.  

 

 

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia. 

       KOD CPV 38433210-4  

1.Aparat musi spełniać warunki techniczne:  

 Zakres spektralny, co najmniej  7 800 – 350 cm-1 

 Maksymalna rozdzielczość optyczna lepsza niż 0.4 cm-1 

 Rozdzielczość nominalna ustawiana w zakresie 0.5-32 cm-1 

 Szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi 

optykę od przedziału próbek 

 Podłączenia do opcjonalnego przedmuchu spektrofotometru i przedziału próbek 

osuszonym gazem  

 Szumy mniejsze niż 1.3x10-5 Abs (pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 4cm-1) 

 Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania. Mechanizm dynamicznego 

justowania wykorzystujący wiązkę lasera He-Ne do utrzymywania idealnego względnego 

położenia kątowego zwierciadeł interferometru 

 Ogniskowanie wiązki centralnie w  komorze pomiarowej aparatu 

 Justowanie interferometru na maksimum energii z poziomu oprogramowania  

 Ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR z możliwością pracy w trybach: normalnym 

i ekonomicznym – poza czasem pomiaru 

 Źródła promieniowania typu "plug-and-play" , łatwo wymienne przez użytkownika bez 

otwierania obudowy spektrofotometru 

 Beamsplitter na zakres co najmniej 7800 - 350 cm-1 

 Detektor DLaTGS na zakres co najmniej 7800 – 350 cm-1 

 Maksymalna szybkość skanowania nie gorsza niż 40 skanów/s przy rozdzielczości 16 cm-

1 

 Precyzja długości fali: 0.01 cm-1 

 Komunikacja spektrofotometru z komputerem przez złącze co najmniej USB 2.0 



4 
 

 Panel sterowania na aparacie z przyciskami do szybkiego uruchomienia najczęściej 

wykonywanych (co najmniej 5 przycisków) 

 Zasilacz spektrofotometru umieszczony na zewnątrz aparatu eliminujący wprowadzanie 

wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu. 

 Automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak moduł do 

pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, przystawki rozproszeniowe i inne 

 Wkłady osuszające w metalowej obudowie z możliwością regeneracji w suszarce. 

Wymiana wkładów osuszających bez zdejmowania obudowy aparatu. Wskaźnik poziomu 

wilgotności na wierzchu aparatu 

 Wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrofotometru z 

kołem z wzorcami, sterowana z poziomu oprogramowania, zawierająca co najmniej 

następujące wzorce:  

o folia polistyrenowa  

o filtr szklany  

 Przystawka ATR do szybkiego pomiaru próbek w całym zakresie pracy spektrofotometru. 

Wyposażona w urządzenie dociskowe, automatycznie rozpoznawana przez 

spektrofotometr z automatycznym ładowaniem optymalnych parametrów analizy. 

Dostępne dodatkowe kryształy pomiarowe Ge i ZnSe. Płytki z kryształami pomiarowymi, 

łatwo wymieniane bez używania narzędzi. Przystawka powtarzalnie mocowana w 

przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrofotometru. 

 Przystawka pomiarowa do pomiarów transmisyjnych, wyposażona w co najmniej 3 szyny 

prowadzące do standardowych akcesoriów transmisyjnych. Przystawka powtarzalnie 

mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrofotometru. 

 Uchwyt magnetyczny do pomiarów transmisyjnych folii 

 Możliwość rozbudowy o drugi pełnowymiarowy przedział pomiarowy, możliwość 

rozbudowy o mikroskop IR pod kątem analiz laminatów, o przystawką TGA-IR. 

 Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie Windows. 32/64-bitowe 

oprogramowanie dostarczane przez producenta spektrofotometru kompatybilne z 

Windows 7, 10 Professional. Pełny program obsługi spektrofotometru co najmniej w 

języku polskim i angielskim. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do 

Windows i przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows.  Musi 

zapewniać:  

o możliwość tworzenia i przeszukiwania bibliotek widm 

o biblioteki widm obejmujące co najmniej 5000 widm polimerów i dodatków 

stosowanych w przemyśle polimerowym, 

o logowanie użytkowników z różnymi poziomami dostępu, 

o funkcję automatycznego doboru wzmocnienia sygnału, 

o podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem 

o moduł do tworzenia i wykonywania makroinstrukcji 

o moduł spektralnej interpretacji widm 

o automatyczną korekcję zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez 

konieczności zbierania widm referencyjnych 

o wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w czasie pomiaru) 

o automatyczne wykonywanie testów jakości widm  

o aktywną diagnostykę w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu 

elementów systemu i wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu 

o wydruki widm według dowolnie zdefiniowanych szablonów raportów: 

wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów 

o archiwizowanie gotowych raportów w skoroszytach elektronicznych z funkcją 

przeszukiwania  
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o funkcje przetwarzania, prezentacji i analizy widm 

o moduł rozszerzonej analizy widm do jednoczesnej wieloskładnikowej identyfikacji 

widm, pozwalający na identyfikację składników próbki w trakcie pojedynczego 

przeszukiwania biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm 

poszczególnych składników 

o moduł oprogramowania do analiz do analiz chemometrycznych obejmujący 

algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej – co najmniej następujące:  

 do analiz ilościowych 

 Prawo Lamberta-Beera 

 CLS (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów) 

 do analiz klasyfikacyjnych 

 Search Standards (przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą 

korelacji, także dla pochodnych widm) 

 Similarity match (wektorowa analiza podobieństwa) 

 QC compare (analiza korelacyjna widm uśrednionych 

 Sterownik zapewniający rejestrację i archiwizację widm nie gorszy niż: Procesor Intel i5, 

3 GB RAM, HDD 1 GB, monitor 19" LCD, DVD-RW, mysz optyczna, klawiatura, min. 

Windows 7 (PL), 4 x USB 2.0 

 

2.Dostawa do klienta i uruchomienie urządzenia 

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Planowany termin wykonania zamówienia (dostawy): maj 2017 

4. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

2. W ofercie należy wskazać proponowane modele wraz z numerami modeli. 

3. W ofercie proszę podać warunki serwisu: lokalizacja, koszty etc. 

4. Ofertę składa się, mailowo bądź w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – adres: 

Marcato Sp. z o.o., Rzakta 82, 05-408 Glinianka. 

5. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

6. Dostawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty 

po upływie terminu składania ofert.  

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Cena podawana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

6. Warunki uczestnictwa w zamówieniu.  

 

Warunki wymagane od Dostawców: 

1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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a) Dostawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postepowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postepowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

b) Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

c) Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo popełnione 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, 

e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, 

f) Spółka partnerska, których partner lub członek zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

h) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary, 

j) Dostawców, którzy: 

 Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także nie 

dysponują odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi do wykonania zadania zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania 

zamówienia. 

 

7. Termin i miejsce złożenia ofert.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.03.2017, drogą mailową na adres 

k.wolynska@marcato.com.pl lub w siedzibie Zamawiającego  Marcato Sp. z o.o.  Rzakta 82, 05-

408 Glinianka. 

 

 

mailto:k.wolynska@marcato.com.pl


7 
 

8. Termin rozpatrzenia ofert.   

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 07.04.2017. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może 

żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

 

9. Termin związania ofertą.  

Termin związania Dostawcę złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

  

10. Zamknięcie postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, 

powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

Marcato Sp. z o.o. 

 

11. Kryteria wyboru oferty.  

 

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert Waga 

Cena 

Pod uwagę brana będzie cena netto za realizację zamówienia. 

Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru: 

cena najniższej oferty / cena badanej oferty * 40 pkt 

 

40% 

Termin realizacji zamówienia [tygodnie] 

Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru: 

najkrótszy termin realizacji spośród ocenianych / termin realizacji badanej oferty * 35 pkt 

35% 

Warunki gwarancji / serwisu [miesiące] 

Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru: 

okres gwarancji w ocenianej ofercie / najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert * 20 pkt 

20% 

Zarządzanie energią elektryczną 

Ocenie podlega system gospodarowania energią elektryczną przez maszynę. 

Zamawiający przyzna punkty wg  skali punktowej od 1 do 5 zgodnie z zasadą 5 punktów dla 

najbardziej oszczędzających energię systemów, 1 punkt dla mało efektywnych systemów 

oszczędzania energii. 

 

 

5% 
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W ofercie należy odnieść się do wszystkich wyżej wymienionych kryteriów. Jeśli jedno z 

kryteriów nie zostanie ujęte w ofercie, zostanie mu przyznane 0 pkt.  

W przypadku otrzymania równoważnych ofert dodatkowe kryterium wyboru stanowić będzie 

energooszczędność.  

 

 

12. Zawarcie umowy.  

Wyniki postępowania przetargowego zostaną podane do publicznej wiadomości za 

pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Marcato Sp. z o.o. (www.marcato.com.pl) po 

zakończeniu postępowania.  

Z Dostawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze umowę. 

 

13. Informacja dotycząca kontaktowania się z Zamawiającym.  

Zamawiający dopuszcza sposób porozumienia się z Dostawcą w formie pisemnej, 

telefonicznej, faksem oraz pocztą elektroniczną. Osobą odpowiedzialną za kontakt ze strony 

Zamawiającego jest Karolina Wołyńska: 

k.wolynska@marcato.com.pl 

tel. +48 606 657 905  

14. Informacje dodatkowe. 

Zamawiający informuje, że projekt jest realizowany z wykorzystaniem funduszy Unii 

Europejskiej w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” . Projekt nosi 

tytuł: „Prace badawcze w zakresie opracowania bezodpadowej technologii produkcji 

spienionej folii poliestrowej(PET) wykonanej w 100% z recyklatu do wytwarzania opakowań 

termoodpornych z przeznaczeniem dla sektora przemysłu spożywczego”. 

 

 

 

 

…………………………………                                        ………………………………            

           (miejscowość, data)                                                              (Zatwierdził) 
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