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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/10/2022 

w trybie procedury rozpoznania rynku 

z dnia 20.10.2022 

 

Tytuł zamówienia: na dostawę przędzy o określonych parametrach PA 100%  33/2 do wykonania 

kominiarek.  

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 

z  dnia 15.11.2021 r.  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności 

i  bezpieczeństwa państwa  p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do 

zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-

2” na realizację  którego  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020. 

I.     Zamawiający 

Nazwa i adres zamawiającego:  ISKIERKA Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Kętach, adres: ul. Kleparz 6A, (32 – 650)  Kęty, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000736596, REGON: 380515994 , NIP: 5492451299.  

Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:  Bożena Iskierka 

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego:  

Alina Karnabał e-mail: alina.karnabal03@gmail.com tel. : 575787820  

Monika Cora e-mail: monika.projket01@gmail.com tel. : 510724320  

II. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 19400000-0 - Przędza i nić włókiennicza  

19441000-9 - Przędza syntetyczna  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przędzy o określonych parametrach do wykonania 

kominiarek o parametrach: PA 100%  33/2   ,   w ilości 10 kg 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względów organizacyjnych, 

technicznych, ekonomicznych oraz celowościowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

IV. Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2022 r. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez 

3. Zamawiającego zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym i braku 

zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.  

V. Miejsce realizacji zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na adres: ul. Kleparz 6A, (32 – 650) Kęty.  

VI. Termin składania ofert:  

1. Termin składania ofert upływa dnia 27.10.2022 r., o godz. 24.00. 
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2. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na 

adres email Zamawiającego. 

3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. W takim 

przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji 

Zapytania Ofertowego Nr 3/10/2022 tj. na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem https://www.iskierka.pl/  

VII. Sposób składania ofert  

a) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego na 

adres: ul. Kleparz 6A, 32 – 650 Kęty,  

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: monika.projekt01@gmail.com z dopiskiem: 

Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/10/2022  

Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/10/2022   

VIII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Oferta przygotowana na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik 1) wraz  

z załącznikami podpisana zgodnie z reprezentacją firmy. Jeżeli oferta zostanie podpisana na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa do dokumentów oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 

IX. Informacje dodatkowe: 

1. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

2. Procedura nie przewiduje odwołania. 

3. Po otrzymaniu ofert Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

4. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość przedmiotu zapytania. Zamawiający nie dopuszcza  

składania ofert częściowych ani wariantowych.  

5. Wykonawca określi w ofercie cenę łączną netto i brutto za całość przedmiotu zamówienia.  

Cenę należy skalkulować jako cenę obejmującą wszystkie konieczne koszty do wykonania zamówienia 

na podstawie niniejszego postępowania.  

6. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN). W przypadku ceny w innej walucie niż PLN, w 

celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia 

sporządzania protokołu wyboru ofert.  

7. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. 

8. Zamawiający nie zwraca Wykonawcy kosztów udziału w postępowaniu wywołanym zapytaniem 

ofertowym. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie 

zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez uprzedniego 

informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.  

https://www.iskierka.pl/
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10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższa liczbę 

punktów. 

11. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, 

za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie. 

13. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów od 

Wykonawców, których treść oferty będzie budziła jakiekolwiek wątpliwości w określonym przez 

Zamawiającego terminie. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub dokumentów lub 

gdy złożone wyjaśnienia nie wyjaśnią w pełni wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zastrzega 

możliwość uznania oferty której treść będzie budziła wątpliwości za niespełniającą wymogów 

uczestnictwa w postępowaniu. 

X. Harmonogram realizacji zamówienia 

Określa się termin realizacji zamówienia maksymalnie do dnia 30.11.2022 

XI. Warunki płatności zaliczkowej: 

Zamawiający dopuszcza udzielenie zaliczki w wysokości 40% ceny zamówienia netto, płatnej w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zamówienie oraz wystawienia faktury VAT zaliczkowej. 

XII. Warunki udziału: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) posiadają wymagane prawem uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania Zamówienia - Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.  

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.  

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

XIII. Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym  

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
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d) 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.  

W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą, a 

Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone. 

XIV. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:  

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Punkcie XII. ;  

2) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;  

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  

XV. Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany istotnych postanowień umownych zawartych z wybranym 

Wykonawcą w następujących przypadkach:  

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym 

zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana 

wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji 

wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,  

2) wystąpienia siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, stan zagrożenia zdrowia publicznego 

występujący lokalnie lub na terytorium kraju, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 

wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia,  

3) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów 

wynikających z Umowy,  

4) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach 

którego Umowa jest realizowana;  

5) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy,  

6) zmiany firmy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych,  

7) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie badawczym Zamawiającego 

wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji Umowy może 

zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez 

Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.  
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8) Zmiana zakresu pracy lub zakończenie umowy w trakcie trwania projektu w razie gdy prowadzone 

badania wskażą, iż dalsze prowadzenie projektu nie pozwala w zakładanym czasie i zakładanym 

budżecie osiągnąć opisanych przedmiotem zamówienia wyników projektu. Niniejszy warunek wynika 

wprost z wysokiego ryzyka technologicznego prowadzonego projektu, tj. projektu o bardzo wysokim 

poziomie innowacyjności i znajdującego się na wczesnym stadium gotowości technologicznej (badania 

przemysłowe).  

9) Zakończenie realizacji umowy przez Zamawiającego w razie, gdy otoczenie ekonomiczne na które 

Zamawiający nie ma wpływu (zmiany cen, warunki prawne etc.) skutkują zbyt dużym wzrostem ryzyka 

biznesowego brakiem opłacalności realizacji projektu.  

10) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  

A. 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 umowy,  

B. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.  

Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie mogą stać w sprzeczności z zawartą umową na 

dofinansowanie projektu i skorzystanie z nich przez Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie w 

przypadku zgodności z umową lub uzyskaniem przewidzianych w tejże umowie zgód, potwierdzeń, 

notyfikacji i innych procedur. W przypadku zakończenia umowy z powyższych przyczyn Zamawiający i 

Wykonawca dokonają rozliczenia zamówienia na dzień podjęcia decyzji przez Zamawiającego. 

 

XVI. Ocena Oferty/ Kryteria oceny  

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki udziału, Zamawiający dokona  

oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów: 

1. Kryteria oceny ofert: 

Cena netto  

Waga kryterium – 100 % 

Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

C = Cena minimalna / Cena oferowana x 100% x 100 

gdzie: 

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto” 

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert 

Cena oferowana – cena wskazana przez oferenta 

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się 

wykonać całość przedmiotu zamówienia.  

Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
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Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego 

kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert. 

XVII. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni począwszy od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni 

XVIII. Klauzula informacyjna dot. art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 (RODO).  

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych jest ISKIERKA Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o.  

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z  postępowaniem o udzielenie zamówienia Nr 3/10/2022, prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; − odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania na podstawie:  

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i  

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z  

20.12.2013 r., str. 320 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”;  

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu  

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr  

1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289);  

c. 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 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.);  

d. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460);  

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia 

1303/2013 oraz jednocześnie, nie krócej niż, przez okres 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy 

w  ramach programu pomocowego, z zastrzeżeniem, że wskazany termin jest terminem minimalnym 
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i  może zostać wydłużony przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

z  siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a.  

 4)obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio  dotyczących wynika z Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.  

5) w odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

6) Wykonawca posiada:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;  

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

7) nie przysługuje Wykonawcy:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;  

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane 

osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na 

Zapytanie Ofertowe nr 3/10/2022 i realizacją zamówienia (np. osobom, których dane służą do 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu czy osób kierowanych do 

realizacji zamówienia).  

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz w celu ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostaną przekazane w związku z udziałem 

Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga dołączenia do formularza oferty oświadczenia 

o  wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanie nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z  zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu wyboru najkorzystniejszej 

oferty oraz jego załączników.  

 ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego.  

 

Załączniki: 

Formularz oferty  z załącznikami: oświadczanie o spełnieniu wymagań i oświadczenie o braku powiązań 

– załącznik nr 1   


