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Wrocław, 26.11.2019r. 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac badawczo-rozwojowych 

 

Temat zamówienia 

Realizacja prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania prototypu urządzenia wg. 
technologii Politechniki Wrocławskiej pn. „Sposób oznaczania uwodnienia gipsu w płytach gipsowo – 
kartonowych”. 

Kontekst zamówienia 

Działając w zakresie projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego „Inkubator Innowacyjności 2.0", Zamawiający dąży do podniesienia gotowości 
wdrożeniowej zidentyfikowanego rezultatu badawczego o potencjale komercyjnym, w celu 
zwiększenia jego szans na  komercjalizację. 

Celem zamówienia jest sporządzenie prototypu urządzenia do pomiaru uwodnienia gipsu wg. 
technologii Politechniki Wrocławskiej pn.„ Sposób oznaczania uwodnienia gipsu w płytach gipsowo – 
kartonowych”. 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie prototypu urządzenia do pomiaru uwodnienia gipsu.  

Parametry urządzenia muszą  spełniać poniższe warunki:  

Urządzenia musi być wyposażone w głowicę ultradźwiękową o średnicy wiązki ultradźwiękowej nie 

przekraczającej 20 mm o częstotliwości roboczej 1 MHz,  cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy, 

wyposażony w układ korelacji sygnału odebranego z zapamiętanym w defektoskopie wzorcem echa 

odbitego od zewnętrznej ścianki płyty gipsowo – kartonowej, służący do eliminacji niekorzystnych 

oscylacji sygnału powstających na granicy głowicy ultradźwiękowej i płyty gipsowo – kartonowej.  

Urządzenie musi pozwalać na pomiar uwodnienia płyty o grubości od 8 do 25 mm, w zakresie 

uwodnienia  0%-25%.  

2. Większa ilość danych dotycząca przedmiotu zamówienia, może zostać podana na żądanie Oferenta, 

po podpisaniu stosownej umowy o zachowaniu poufności, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania.  

3. Wynikiem prac będzie dostarczony przez Wykonawcę prototyp wraz z jego dokumentacją papierową 
i elektroniczną. 

Maksymalny dopuszczalny czas realizacji zamówienia: do 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.  
Zamawiający przejmuje wszystkie prawa własności intelektualnej do przedmiotu zamówienia, a 
Wykonawca zostaje zobowiązany do zachowania ich w poufności. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

Kod CPV 

73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 
73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 
 

Warunki udziału w postępowaniu 

Oferent biorący udział w postępowaniu musi wykazać się następującymi zasobami: 
 
1) Zaplecze osobowe – dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą praktyczną znajomość 
rozwiązań technologicznych z zakresu projektowania pokrewnych urządzeń i ich stosowania w 
przemyśle wytwórczym;   
2) Minimum jeden zrealizowany projekt B+R z zakresu wytwarzania elementów budowlanych lub 
elektroniki/oprzyrządowania procesów wytwórczych w przemyśle.      
 

Kryteria oceny oferty i wagi poszczególnych kryteriów 

Cena netto – 100% 
Całkowita cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i zawierać wszelkie 
koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. (jeśli dotyczy): należne cła, podatki, koszty realizacji 
poszczególnych elementów usługi, ubezpieczenia, przechowywania, materiałów, eksploatacji itp. z 
uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający 
zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami 
występującymi po stronie zleceniodawcy. 
Zamówienie otrzyma Oferent, który spełni wszystkie wymagania, oferujący najniższą cenę za realizację 
przedmiotu zamówienia. 
 

Termin składania ofert: 

Ofertę proszę przesłać na adres mailowy tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl do dnia 04.12.2019r. do 
godziny 7.00. W przypadku złożenia zapytania o udostępnienie danych poufnych zgodnie, termin 
składania ofert zostanie wydłużony o 14 dni, tj. okres niezbędny do podpisania umowy o zachowaniu 
poufności i udostępnienia danych poufnych Oferentowi.  

Termin realizacji umowy:  

Do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Wykluczenia: 

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z 
postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. 

mailto:tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
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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 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; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy 

 w przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany 

 przy nastąpieniu obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy 

 w okoliczności wystąpienia siły wyższej. 

Inne istotne warunki zamówienia 

Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktur/y lub innego 
równoważnego dokumentu księgowego wystawionych przez Wykonawcę z 30-dniowym terminem 
płatności, jednak nie później niż do 31.03.2020r. 

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, 
c) jeżeli w toku postępowania lub badania ofert ujawniona zostanie wada prawna lub  

merytoryczna w dokumentacji postępowania, która uniemożliwiać będzie dokonanie wyboru 
oferty w sposób gwarantujący konkurencyjność.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia 
Wykonawcy, bez podania przyczyn. 

Nazwa zamawiającego 

Politechnika Wrocławska, WCTT 
Wybrzeże Wyspiańskiego 27 
50-370 Wrocław 
NIP 896-000-58-51 

Minimalny termin związania ofertą 

30 dni od dnia złożenia oferty 
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Zawartość oferty 

Ofertę w języku polskim należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać podpisana przez Wykonawcę lub osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
 
 
Osoba do kontaktów z oferentami: 
dr inż. Tomasz Marciniszyn 
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii  
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław 
tel. 71 320 4195  | fax 71 320 39 48 | 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
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FORMULARZ OFERTY 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Politechniki Wrocławskiej dotyczące realizacji usługi 

badawczo–rozwojowej opracowania prototypu urządzenia do badania uwodnienia gipsu wg. 

technologii Politechniki Wrocławskiej pn. „Sposób oznaczania uwodnienia gipsu w płytach gipsowo – 

kartonowych”. 

 

1. Nazwa oraz adres Wykonawcy: 

 

 firma                                     osoba nieprowadząca działalności gospodarczej 

Zaznaczyć właściwe 

 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

NIP: ............................................................................................................................ 

Numer rachunku bankowego: ....................................................................................... 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 

a) cena całkowita w tym VAT (jeśli dotyczy)………………………….zł.; 

3. Termin realizacji zamówienia: ……………............. licząc od dnia podpisania umowy;  

4. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zawartymi w 

zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Data ważności oferty wynosi: ………………………………………. 

6. Opis spełnienia warunków: 

a.) Opis w jaki sposób Oferent spełnia warunek: Zaplecze osobowe – dysponowanie przynajmniej 

jedną osobą posiadającą praktyczną znajomość rozwiązań technologicznych z zakresu 

projektowania pokrewnych urządzeń i ich stosowania w przemyśle wytwórczym;  (max.4000 

znaków) 

 

 

b.) b.) Minimum jeden zrealizowany projekt B+R z zakresu wytwarzania elementów budowlanych 

lub elektroniki/oprzyrządowania procesów wytwórczych w przemyśle.     (max.4000 znaków) 
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7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 

„Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam / -amy, że jesteśmy /nie jesteśmy*  powiązani 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 

związanych z przygotowaniem i 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, 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. Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady 

konkurencyjności.” 

* niewłaściwe skreślić 

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................2019 roku. 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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POROZUMIENIE  

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

zawarte we Wrocławiu w dniu …. ……. 2019 roku pomiędzy: 

 

Politechniką Wrocławską, z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, NIP 896-

000-58-51, reprezentowaną przez: 

dr Jacka Firleja – Dyrektora Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej,  

zwaną dalej „Uczelnią”  

 

a 

……………………………………………………………………………….. ,  

reprezentowaną przez:  

…………….. – ………………….  

zwaną dalej „Spółką” 

 

zwane łącznie również „Stronami”. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Porozumienie zostaje zawarte w celu utrzymania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych 

zdefiniowanych w ust. 3 poniżej, uzyskanych przez Stronę Porozumienia od drugiej Strony. 

2. Zawarcie i realizacja niniejszej Umowy lub ujawnienie dowolnej Informacji Poufnej w 

rozumieniu niniejszej Umowy nie może zostać uznane za udzielenie Stronie jakiegokolwiek 

prawa lub licencji do istniejących obecnie lub w przyszłości wynalazków, tajemnic handlowych, 

praw autorskich, projektów lub patentów będących obecnie lub w przyszłości własnością lub pod 

kontrolą Strony. 

3. Strony zdają sobie sprawę i wspólnie zgadzają się, że do Informacji Poufnych należą wszystkie 

obecne i mogące pojawić się w przyszłości informacje dotyczące produktów i świadczenia usług, 

informacje techniczne i finansowe, nazwy klientów, adresy i związane z tym dane, umowy, 

praktyki, zasady postępowania i inne handlowe informacje, łącznie z raportami dotyczącymi 

technologii, strategiami, planami, dokumentami, rysunkami, maszynami, modelami, patentami, 

wzorami, materiałami i instrukcjami do składania ofert, które mogą pojawić się w kontaktach 
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Stron, niezależnie od tego, czy zostały one uzyskane pisemnie, ustnie, drogą elektroniczną lub w 

inny sposób („Informacje Poufne”). 

4. Strony niniejszym zobowiązują się traktować zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia 

jako Informacje Poufne wszystkie informacje przekazane przez każdą ze Stron w czasie 

obowiązywania niniejszego Porozumienia i oznaczone w momencie przekazywania jako 

„Informacje poufne”, włączając w to plany, dokumenty finansowe w tym sprawozdania i 

raporty, istnienie i zawartości umów i zobowiązań w stosunku do osób trzecich, badania w tym 

rynkowe, cenniki, analizy, dane techniczne, streszczenia lub inne dokumenty przygotowane przez 

jedną ze Stron lub jej podwykonawców, w tym informacje przygotowane na podstawie 

materiałów dostarczonych przez drugą Stronę, przy czym na potrzeby niniejszego Porozumienia 

za informacje rozumie się jakąkolwiek wiadomość wyrażoną pisemnie, słownie, za pomocą 

obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawartą w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, 

a także wyrażoną w jakikolwiek inny sposób. Strony zobowiązują się, że żadna z nich bez 

uzyskania pisemnej zgody drugiej strony nie ujawni Informacji Poufnych osobom trzecim, chyba 

że obowiązek taki wynikałby z przepisów prawa. 

5. Do Informacji poufnych nie należą informacje, które: 

1) były znane Stronom przed otrzymaniem ich od strony ujawniającej tę informację, 

2) są publicznie dostępne, 

3) zostały uzyskane przez Stronę zgodnie z prawem od osoby trzeciej, nie zobowiązanej do 

zachowania poufności, 

4) powstały niezależnie od Strony bez naruszania tych lub innych porozumień dotyczących 

poufności, 

5) zostały ujawnione przez Stronę po otrzymaniu przez niego wcześniejszej pisemnej zgody 

Strony, której Poufne informacje dotyczą, 

6) jeżeli ujawnienie Informacji Poufnej jest wymagane stosownie do właściwych przepisów 

obowiązującego prawa. 

6. Strony zobowiązują się do traktowania uzyskanych Informacji poufnych z taką samą starannością 

albo przynajmniej z należytą starannością, z jaką traktują własne informacje poufne.  

7. Strony zobowiązują się, że żadna z nich bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony nie 

wykorzysta w swojej działalności gospodarczej Informacji Poufnych.  

8. Obowiązek Strony ochrony Informacji poufnych wygasa po upływie 5 (pięciu) lat od ustania 

okresu obowiązywania porozumienia.  

9. Dla celów Porozumienia za Strony upoważnione do zapoznania się z Informacjami Poufnymi 

uważa się również wykonawców i podwykonawców Stron, którzy wykonują prace związane z 
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koniecznością zapoznania się z Informacjami Poufnymi, przy czym Strony wzajemnie będą się 

informować o swoich wykonawcach i podwykonawcach. 

10. Każda ze Stron zobowiązana jest nie wykorzystywać Informacji Poufnych w sposób, który może 

spowodować powstanie jakiejkolwiek szkody dla drugiej Strony, bądź jej wizerunku. 

11. W przypadku, gdy Strona otrzyma żądanie ujawnienia Informacji Poufnych w całości lub w 

części na podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez właściwy sąd bądź inny organ 

administracji państwowej, albo też inny uprawniony organ, którego władzy podlega Strona, od 

której żąda się ujawnienia Informacji Poufnych, Strona ta zobowiązuje się, o ile będzie to prawnie 

dopuszczalne do natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takiego 

żądania, 

 

§ 2 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 

Wszelkie spory wynikające z Porozumienia lub pozostające w związku z Porozumieniem będą 

rozstrzygane polubownie, a w razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, poddane zostaną 

pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo według siedziby powoda. 

 

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

W przypadku poniesienia przez Stronę szkody w wyniku niedotrzymania przez drugą Stronę warunków 

Porozumienia, Strona poszkodowana ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

odpowiadającego wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 4 

ZAWIADOMIENIA 

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z Porozumieniem dokonywane będą na piśmie 

pod rygorem nieważności i doręczane osobiście lub wysłane pocztą lub telefaksem wraz z 

oryginałem wysłanym należycie opłaconym listem poleconym (włączając w to pocztę kurierską) 

na adres Stron podany poniżej: 

Dla Uczelni 

……………… 

………………… 

…………………. 

………………  
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Dla Spółki 

……………… 

………………. 

……………………. 

 

2. O zmianie adresu Strona zostanie powiadomiona zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. 

Zawiadomienie będzie uznawane za prawidłowo otrzymane w chwili jego doręczenia lub w 

następnym dniu roboczym w przypadku zawiadomienia przesłanego pocztą e-mail. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany Porozumienia mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli jakakolwiek część Porozumienia zostanie uznana za nieważną, pozostała część 

Porozumienia pozostanie w mocy. Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze, aby w miejsce 

postanowień dotkniętych nieważnością wprowadzić do Porozumienia postanowienia zgodne z 

prawem oraz intencją Stron wyrażoną w treści postanowień dotkniętych nieważnością. 

3. Prawem właściwym dla Porozumienia, w tym jego wykładni, jest prawo polskie. 

4. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla 

Uczelni , jeden egz. dla Spółki. 

5. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez obie Strony i trwa do dnia 

……………. 

 

Za Uczelnię                Za Spółkę 

(imienna pieczątka + podpis + data)     (imienna pieczątka + podpis + data)  

 

 


