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Przygoń dn. 14.12.2016
Aktualizacja 16.12.2016
Aktualizacja 20.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup chromatografu gazowego
z autosamplerem do próbek ciekłych i gazowych.
1. Zamawiający
VIMAX Małgorzata Rogiewicz
Przygoń, ul. Wczasowa 2
95-082 Dobroń
NIP: 831-000-11-56 REGON: 730020693
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.
U.2004 nr 19 poz. 177) Zamawiający nie jest zgodnie z art. 3 ust. 5 zobowiązany do stosowania
PZP.
Przedmiotowe zamówienie udzielane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020”.
3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach I osi priorytetowej (Badania, rozwój i
komercjalizacja wiedzy);
Rozwój Działu B+R firmy Vimax Małgorzata Rogiewicz
Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacja
Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
Numer naboru RPLD 01.02.01-IP.02-10-005/16
Numer umowy RPLD 01.02.01.-10-0024/16-00
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą
polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na papierze firmowym lub opatrzona
pieczątką firmową.
Oferta powinna:
- zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
- posiadać datę wystawienia;
- powoływać się na tytuł zapytania ofertowego;
- posiadać termin ważności oferty (minimum 60 dni);
- posiadać warunki i termin płatności (minimum 30 dni od daty wystawienia faktury);
- posiadać termin realizacji zamówienia;
- posiadać okres i warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
- posiadać wartość netto oraz brutto w walucie lub PLN. Jeżeli kwota opiewać będzie na inną
walutę niż złoty polski, wówczas zamawiający, dla celów wyboru oferty przeliczy ją na złote
polskie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego rozpatrywanie ofert.
- zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania ofert (dotyczy ofert
dostarczonych pocztą, kurierem lub osobiście);
- zawierać wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z beneficjentem projektu (Zamawiającym) – oświadczenie do pobrania ze strony internetowej
www.vimax.pl (www.vimax.pl/media/download/oswiadczenie3_1.pdf )
6. Termin wykonania zamówienia
Nie później niż do 8 tygodni od złożenia zamówienia. Za datę złożenia zamówienia uważa się
dzień zawarcia umowy z Wykonawcą.
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać:
- w formie elektronicznej na adres e-mail: vimax@vimax.pl
- jako przesyłkę kurierską/pocztową na adres zamawiającego:
VIMAX Małgorzata Rogiewicz Przygoń, ul. Wczasowa 2, 95-082 Dobroń
- osobiście w siedzibie firmy.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2016 o godz. 15.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w trakcie wyboru.
4. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 8:00 dnia 30.12.2016 w siedzibie firmy Vimax
Małgorzata Rogiewicz
Przygoń, ul. Wczasowa 2; 95-082 Dobroń
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5. Wybór oferty nastąpi dnia 03.01.2017
8. Zawarcie umowy
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do
zawarcia umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wyboru oferty. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy we
wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
9. Warunki zmiany umowy
a) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty jest dopuszczalna w
sytuacji gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na
etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
- zmiana umowy zawartej z IP (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi) implikuje zmianę
harmonogramu realizacji lub zakresu umowy z Dostawcą.
10. Informacje dodatkowe
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w
zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez
wyboru oferty.
b) Dodatkowych informacji udziela Maciej Maciejewski. Informacje udzielane są wyłącznie w
formie pisemnej.
c) Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości
szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie stosownej adnotacji w
treści składanej oferty.
d) W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za
wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o
ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny oferty.
e) W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji
Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w
formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od
zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub
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nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający na prawo odrzucić taką ofertę.
f) W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy
Zamawiającym, a Oferentem.
g) Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku
niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków
udzielania zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy, nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielania zamówienia oraz do
unieważnienia postępowania bez wyboru żadnej oferty.
i) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem, drogą
elektroniczną lub listownie o wynikach wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin
podpisania umowy zgodną ze wzorem określonym z załączniku nr 2 do niniejszego
postępowania.
j) Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i
zasadach.
k) Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę do jednego ogłoszenia. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych lub/i wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż
jednej oferty lub/i oferty częściowej lub/i wariantowej spowoduje odrzucenie przez
Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
l) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
m) Zamawiający informuje, że urządzenie zostanie zainstalowane w klimatyzowanym
pomieszczeniu. Dodatkowo przyczyn technicznych odległość pieca chromatografu od
komputera sterującego będzie wynosić nie około 10m (wyrażona jako długość kabla
komunikacyjnego spinającego całe urządzenie).
11. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Chromatografu gazowego z autosamplerem do próbek
ciekłych i gazowych.
12. Opis przedmiotu zamówienia
Warunki graniczne „Chromatografu gazowego z autosamplerem do próbek ciekłych i
gazowych”.
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Parametr oferowany
Lp.

Parametr

Wartość
wymagana

Część chromatograficzna – chromatograf gazowy
- Zakres temperatury pieca nie mniej niż: +4oC od temperatury otoczenia
do 450oC z krokiem 0,1oC
-Maksymalna szybkość grzania nie mniejsza niż 30 oC/min;
-Szybkość chłodzenia pieca od temperatury maksymalnej do 50oC nie
krótsza niż 10 minut;
- Piec chromatografu gazowego przystosowany do pracy z kolumnami o
średnicy 0.25mm;
- Zakres ciśnień co najmniej 0-550 kPa;
- Co najmniej 12 ramp temperaturowych podczas analizy;
- System automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i
ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0.1 kPa (0.01
PSI);
- Zakres przepływu co najmniej 0-1200 ml/min;
- Powtarzalność czasów retencji na poziomie maksymalnie 0.0008min
(0.008%);
- Powtarzalność powierzchni pików ≤ 1.0% RSD;
- możliwość zastosowania kolumn o średnicach w przedziale 0,05-0,53
mm.

Tak

Część chromatograficzna - Dozownik
- Dozownik programowalny do kolumn kapilarnych z kontrolowanym
ciśnieniem gazu i przepływu, z możliwością pracy w trybie split/sptlitless o
maksymalnym podziale dozownika co najmniej 7500:1.
- Zakres nastawu temperatury nie węższy niż 50-350oC

Tak

Część chromatograficzna - Detektor
-Detektor płomieniowo jonizacyjny FID z elektroniczną regulacją pracujący
w zakresie temperatur nie węższym niż 150-400oC
- Czułość detektora FID: <1.5 pgC/s
- Zakres liniowości co najmniej: 106
- Szybkość zbierania danych nie gorsza niż 200 Hz

Tak

Autosampler próbek ciekłych
- Do dozowania próbek ciekłych do zamontowanego dozownika w piecu
- tacka na nie mniej niż 6 fiolek
- zakres objętości dozowania nie węższy niż 0.5-5 μl
- możliwość zastosowania strzykawek w zakresie 10-250 μl
- współczynnik przeniesienia nie gorszy niż 10-4

Tak

Autosampler próbek gazowych
- Do dozowania próbek gazowych znad termostatowanych próbek stałych
lub ciekłych do dozownika w piecu
- Podajnik na nie mniej niż 20 fiolek;
- Możliwość jednoczesnego termostatowania nie mniej niż 6 próbek
(pojemność pieca co najmniej 6 próbek)
- Możliwość pełnej współpracy z elektronicznym urządzeniem sterującym
w zakresie kontroli temperatury, termostatu, ilości nastrzykiwanej próbki,
ustalenia czasu przygotowania próbki do analizy i nastrzyku.

Tak

(podać czy tak, możliwy
dodatkowy opis
parametru
wykraczającego poza
wymagania minimalne)
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Generator wodoru:
- Maksymalny przepływ – nie mniej niż 100 ml/min
- Czystość generowanego gazu – co najmniej 99,9995%
- System wykrywania nieszczelności
- Ciśnienie robocze gazu w zakresie 0-6,9 bar

Tak

Zestaw komputerowy sterujący urządzeniem zawierający:
- oprogramowanie sterujące systemem;
- polskojęzyczny system operacyjny komputera;
- pakiet biurowy Office 2016 lub równoważny;
- komputer z procesorem i5 (lub równoważny);
- co najmniej 4 GB pamięci RAM komputera;
- 2 dyski o pojemności co najmniej 500GB działające w układzie RAID;
- nagrywarka DVD;
- monitor co najmniej 23’’;
- klawiatura, mysz.

System podtrzymywania zasilania obejmujący całe urządzenie
przez minimum 6 minut.

Tak

Tak

Zestaw instalacyjny zawierający
- zestaw do przyłączenia chromatografu do butli z gazem – reduktor
dwustopniowy, doloty gazowe, złączki do powietrza, helu;
- przewód do podłączenia wodoru z generatora;
- zestaw 1000 fiolek z nakrętkami do podajnika próbek ciekłych –
pojemność w przedziale 1-2ml;
- zestaw 1000 fiolek z nakrętkami/kapslami do podajnika headspace –
pojemność w przedziale 10-20ml;
- odpowiednie strzykawki do podajnika próbek ciekłych – 5 sztuk
- septy wysokotemperaturowe do dozownika – 150 sztuk;
- zestaw potrzebny do uruchomienia chromatografu;
- wkłady dozownika SSL (zestaw linerów przewidzianych przez producenta
umożliwiający wykonanie analiz w trybie Split i Splitless) - dwa komplety;
- uszczelki do kolumn – min 50 sztuk;
- nożyk do cięcia kolumn;
- klucze
- elektroniczny detektor nieszczelności (do wykrywania nieszczelności
gazu nośnego - helu)
- filtr gazu nośnego

Tak

Zestaw kolumn chromatograficznych obejmujący:
- 2 kolumny chromatograficzne do oznaczania alkoholu etylowego
- 2 kolumny chromatograficzne do oznaczania substancji limitowanych
(zgodnych z załącznikiem III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) 1334/2008)
(Kolumny sugerowane przez Dostawcę)

Tak

Okres gwarancji:
- Całe urządzenie: okres gwarancji minimum 24 miesiące
- Bez kosztowa obsługa w okresie trwania gwarancji

Tak

Rok produkcji urządzenia: minimum 2016

Tak

Możliwość zamiennej pracy z autosamplerem próbek gazowych i
autosamplerem próbek ciekłych bez dodatkowych czynności
eksploatacyjnych.

Tak
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Parametry oznaczone „Tak” są parametrami niezbędnymi, których spełnienie warunkuje
przyjęcie oferty do oceny
Dodatkowe parametry techniczne „Chromatografu gazowego z autosamplerem do próbek
ciekłych i gazowych” podlegające ocenie
Lp.

Wartość

Parametr

Część chromatograficzna – chromatograf gazowy
1
2
3
4
5

Szybkość chłodzenia pieca od temperatury maksymalnej do 50 oC (podać
wartość w minutach/sekundach).

Część chromatograficzna – chromatograf gazowy
Maksymalna szybkość grzania pieca (podać w parametr w oC/min)

Część chromatograficzna – chromatograf gazowy
Zakres ciśnień (podać wartość w kPa)

Część chromatograficzna – chromatograf gazowy
Powtarzalność powierzchni pików (podać wartość % RSD)

Część chromatograficzna - Detektor
Zakres liniowości co najmniej (podać wartość)

Autosampler próbek ciekłych
6

7

8

Do dozowania próbek ciekłych do zamontowanego dozownika w piecu
- podać ilość fiolek/próbek mieszczących się na tacy

Autosampler próbek gazowych
- Podać ilość fiolek/próbek mieszczących się w podajniku

Autosampler próbek gazowych
- Podać ilość fiolek/próbek która może być poddana jednoczesnemu
termostatowaniu

Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty
wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu ofert.
Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się kryterium:
1. Cena
Waga 70
2. Dodatkowe parametry techniczne chromatografu gazowego z autosamplerem do
próbek ciekłych i gazowych
Waga 20
3. Okres gwarancji i warunki serwisu
Waga 10

ul. Wczasowa 2, Przygoń, 95-082 Dobroń
 43 677 23 23  43 675 44 81
e-mail: vimax@vimax.pl
NIP: 831-000-11-56
www.vimax.pl

MAŁGORZATA ROGIEWICZ
SMAK

ZAPACH

KOLOR

SMAK

ZAPACH

KOLOR

SMAK

ZAPACH

KOLOR

SMAK

ZAPACH

KOLOR

SMAK

ZAPACH

KOLOR

Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania 100. Punkty cząstkowe zaokrąglane są z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Końcowa ilość punktów to suma punktów
przyznanych za poszczególne kryteria.
Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów
Ad.1 Kryterium „cena”
Kryterium cena obliczane wg wzoru:
Cena najniższa
Cena oferowana

x

waga kryterium „cena”

Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Oferentów cenę netto w PLN. Jeżeli kwota
będzie opiewać na inną walutę niż złoty polski, wówczas zamawiający, dla celów wyboru
oferty, przeliczy ją na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego
rozpatrywania ofert.
Ad.2 Kryterium „dodatkowe parametry techniczne
autosamplerem do próbek ciekłych i gazowych”

chromatografu

gazowego

z

Punkty za kryterium „dodatkowe parametry techniczne chromatografu gazowego z
autosamplerem do próbek ciekłych i gazowych” przyznawane są zgodnie z punktacją
określoną w tabeli poniżej. Niewypełnienie części tabeli skutkuje nieprzyznaniem punktu za
oceniany parametr.
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MAŁGORZATA ROGIEWICZ
SMAK

ZAPACH

Lp.

KOLOR

SMAK

ZAPACH

KOLOR

SMAK

ZAPACH

KOLOR

SMAK

Szybkość chłodzenia pieca od temperatury maksymalnej do 50oC .

Część chromatograficzna – chromatograf gazowy
2

3

4

5

Maksymalna szybkość grzania (podać).

Część chromatograficzna – chromatograf gazowy
Zakres ciśnień (podać wartość w kPa).

Część chromatograficzna – chromatograf gazowy
Powtarzalność powierzchni pików (podać wartość % RSD).

Część chromatograficzna - Detektor
Zakres liniowości co najmniej (podać wartość)

Autosampler próbek ciekłych
6

KOLOR

SMAK

ZAPACH

Do dozowania próbek ciekłych do zamontowanego dozownika w piecu
- podać ilość fiolek/próbek mieszczących się na tacy.

Autosampler próbek gazowych
7

- Podać ilość fiolek/próbek mieszczących się w podajniku.

8

Autosampler próbek gazowych
- Podać ilość fiolek/próbek która może być poddana jednoczesnemu
termostatowaniu.

(>8 – 10) minut – 0 punktów
(>6 – 8) minut – 3 punkty
(>4 – 6) minut – 6 punkty
≤4 minuty – 9 punktów
(30 - <100) oC/min – 0 punktów
(100 - <240) oC/min – 2 punkty
≥ 240 oC/min – 5 punktów
(550 - <600) kPa – 0 punktów
(600 - ≤900) kPa – 2 punkty
≥900 – 5 punktów
1% RSD – 0 punktów
(0.5 - < 1.0) %RSD – 2 punkty
< 0.5%RSD – 5 punktów
>106 – 0 punktów
>107 – 5 punktów
(≥6 - <11) fiolek/próbek – 0
punktów
(> 12 – 19) fiolek/próbek– 2
punkty
≥20 fiolek próbek – 5 punktów
(>8 – 19) fiolek/próbek – 0
punktów
(>20 – 89) fiolek/próbek – 3
punkty
≥90 fiolek/próbek – 6 punktów
6-7 fiolek/próbek – 0 punktów
8-9 fiolek/próbek – 2 punkty
≥10 fiolek/próbek – 5 punktów

Punkty za kryterium „Dodatkowe parametry techniczne chromatografu gazowego z
autosamplerem do próbek ciekłych i gazowych” będą obliczane wg wzoru:
Punkty uzyskane

x

Maksymalna ilość punktów
(45)

KOLOR

Punktacja

Parametr

Część chromatograficzna – chromatograf gazowy
1

ZAPACH

Waga kryterium „ dodatkowe parametry techniczne
chromatografu gazowego z autosamplerem do
próbek ciekłych i gazowych

Ad.3 Kryterium „Okres gwarancji i warunki serwisu”
Zestawienie ocenianych warunków serwisu i gwarancji zawiera tabela poniżej. Warunki
gwarancji i serwisu podlegają ocenie wg skali w tabeli. Maksymalną cząstkową ocenę
otrzymuje najlepsza oferta. Punkt 2 będzie oceniany w następujący sposób:
- najtańsza oferta otrzyma maksymalną cząstkową ilość punktów (6 pkt),
- najdroższa oferta otrzyma 0 punktów,
- punktacja za oferty pośrednie będzie wyliczana z interpolacji liniowej,
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KOLOR
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ZAPACH

KOLOR
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- w przypadku podania tej samej ceny w przez wszystkich Oferentów, każdemu przyznaje się
maksymalną ilość punktów cząstkowych tj. 6 pkt,
- nie podanie informacji - 0 punktów.
Wymagane warunki

Punktacja

1.

Całe urządzenie: okres gwarancji

24 miesiące gwarancji – 0 pkt
0.5 pkt – każdy dodatkowy miesiąc
gwarancji
Maksymalnie: 36 miesięcy i więcej – 6
pkt

2.

Koszt jednego dnia (8h) przeglądu serwisowego
obejmującego dojazd do klienta – po okresie
gwarancyjnym (podać)

Najdroższa oferta – 0 pkt
Najtańsza oferta – 6 pkt

3.

Okres dostępności części zamiennych od ukończenia
okresu gwarancji (podać)

Do 6 lat – 0 pkt
Każdy następny rok 0.5 pkt
Maksymalnie: 12 lat i więcej - 6 pkt

4.

Autoryzowany serwis w języku polskim i na terenie Polski

Nie – 0 pkt
Tak – 6 pkt

L.p.

Punkty za kryterium „Okres gwarancji i warunki serwisu” będą obliczane wg wzoru:
Punkty uzyskane
Maksymalna ilość punktów
(24)

x

Waga kryterium „Okres gwarancji i warunki serwisu”

KOLOR

