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Czerwieńsk, dnia 18.10.2017 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR/mHohs-02-IV-2017 

 
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone 
jest 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 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, 2014-2020.  
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie 
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi: 

 
1. Zamawiający: 

 
LfC Sp. z o.o. 
ul. Kożuchowska 41 
65-364 Zielona Góra 
NIP: 929-011-26-10 
Tel: +48 68 321 92 00 
E-mail: lfc@lfc.com.pl 

 
2. Tytuł projektu: 

 

„Multihybrydowe technologie chirurgiczne do leczenia starzejącego się kręgosłupa; nowy trend w spondyloimplantologii” 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest biomateriał specjalny bioresorbowalny - stop magnezu  z przeznaczeniem na 
implanty o niżej wymienionych parametrach i ilościach: 
 

Wymiar Ilość 

Średnica pręta 7mm (+/- 1mm) 2 mb 

Średnica pręta 15 mm (+/-1mm) 2 mb 

 
Informacje dodatkowe: 
- Wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego skład i własności mechaniczne stopu magnezu 
bioresorbowalnego z przeznaczeniem na wyroby medyczne - implanty. 
 
4. Termin wykonania zamówienia: 

 
4.1. Termin dostawy:  14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia 
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5. Sposób złożenia oferty: 

 
5.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27-10-2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

lfc@lfc.com.pl, osobiście lub listem poleconym pod adresem:  

LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk w zamkniętej kopercie.  

5.2. Oferty należy składać według wzoru załączonego do zapytania ofertowego (załącznik 1).  

5.3. Wszelkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie 

będą rozpoznawane przez Zamawiającego. 

5.4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

5.5. Wszelkie wnioski i zapytania należy składać osobiście lub drogą elektroniczną na adres lfc@lfc.com.pl, 

jednakże obowiązek Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do 

Zamawiającego wniosku o wyjaśnienia nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienia. 

5.6. Wymagane informacje które musi zawierać oferta: 

• Poprawnie wypełniony formularz ofertowy zawierający m.in. 

• Nazwę i adres Oferenta, 

• Cenę ryczałtową netto, 

• Termin realizacji , 

• Termin ważności oferty – minimum 14 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert, 

• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych1, 

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

• Dokument potwierdzający skład i własności mechaniczne stopu magnezu 
 
 
 

6. Informacje dodatkowe 

 
6.1. Składanie ofert częściowych nie jest dopuszczalne.  

6.2. Dopuszcza się udzielenie przedpłaty po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 

6.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6.4. Przedmiot zamówienia nie będzie udzielany podmiotowi ani osobom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z firmą LfC Sp. z o.o. W przypadku złożenia oferty  przez podmiot  lub osobę o których mowa 

powyżej, oferta ta zostanie uznana za nieważną.  

6.5. Zamawiający zastrzega sobie, zawiadamiając wszystkich wykonawców możliwość: 

6.5.1. przedłużenia terminu składania ofert, 

6.5.2. unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, 

6.5.3. zakończenia postępowania bez podania przyczyn, 

6.5.4. zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub  unieważnienia niniejszego 

postępowania bez podawania przyczyn, 

                                                           
1 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 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 drugiego stopnia lub  
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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6.5.5. odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

7. Kryteria wyboru ofert 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 
7.1. Cena netto – waga 100  

Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty netto, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z 
poniższym wzorem: 
 

C = Cmin x 100 / Co, gdzie: 
 

• C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie(Co) w ramach kryterium Cena netto; 

• Cmin - najniższa cena netto za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych 

ofertach złożonych w postępowaniu; 

• Co -  cena netto za realizację całego zamówienia oferty ocenianej; 

• 100 – waga kryterium „ Cena netto”. 

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 100 punktów. 

 

W ramach zapytania można uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą 
całkowitą ilość punktów.  



 

Adres kontaktowy: LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk, tel. +48 68 321 92 00, fax +48 68 320 47 18, email: lfc@lfc.com.pl, 
www.lfc.com.pl 
Siedziba firmy: LfC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, tel. +48 68 322 47 79, fax +48 68 327 19 39, email:rd@lfc.com.pl 

 
Projekt pt.: „Multihybrydowe technologie chirurgiczne do leczenia starzejącego się kręgosłupa; nowy trend w spondyloimplantologii” jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
 

 
Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
……………………………………………. 
Miejscowość i data 

 
 …………………………………………… 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy  

LfC Sp. z o.o. 

ul. Kożuchowska 41 

65-364 Zielona Góra 
             W nawiązaniu do zapytania ofertowego w ramach projektu realizowanego przez firmę LfC Sp. z o.o. z 
siedzibą w Zielonej Górze oferujemy realizację przedmiotu oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym: 

 

Przedmiot oferty 

 
Ilość 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

w % 

Wartość 
brutto 

biomateriał specjalny bioresorbowalny - stop magnezu  
z przeznaczeniem na implanty, średnica pręta 7mm (+/- 
1mm) 

2 mb    

biomateriał specjalny bioresorbowalny - stop magnezu  
z przeznaczeniem na implanty średnica pręta 15mm 
(+/- 1mm) 

2 mb    

                                                                Razem     
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz ze wszystkimi załącznikami i nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń. Przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów 
tworzących Zapytanie Ofertowe POIR/mHohs-02-IV-2017. 

2. Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte w Zapytaniu 
Ofertowym POIR/mHohs-02-IV-2017 oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje 
do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy/Zamówienia.  

3. Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości zamówienia 
zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego POIR/mHohs-02-IV-2017 wraz z załącznikami. 

4. Oświadczamy, że termin realizacji wynosi …………….. dni kalendarzowych (maksymalnie 14 dni) 

5. Oświadczamy, że składamy niniejszą ofertę w tym postępowaniu we własnym imieniu. 

6. Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia  ………………………. r. (min. 14 dni) 

7. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
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………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

             ……………………………………………. 
                                                                                       (podpis i/lub pieczęć upoważnionego 
                                                                                           Przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 2 do Zapytania ofertowego 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym  
w trybie zapytania ofertowego dot. zakupu biomateriału specjalnego bioresorbowalnego - stopu magnezu  
z przeznaczeniem na implanty  w ramach projektu realizowanego przez firmę LfC Sp. z o.o. z siedzibą w 
Zielonej Górze: 

 oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie 
zamówienia z uwagi na powiązanie z Zamawiającym w szczególności poprzez:  

 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 
2. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji. 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….     …………..…………..………………… 
(miejscowość, data)     (podpis i/lub pieczęć upoważnionego 
                                                                                                 Przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 3 do Zapytania ofertowego 

  
 

Oświadczenie   

 

 

Oświadczam, że w związku z udziałem w postępowaniu zakupowym na realizację inwestycji opisanej w 

zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez „LfC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Zielonej Górze w ramach Umowy nr POIR.01.01.01-00-0377/16-00 o dofinansowanie projektu pt. 

„Multihybrydowe technologie chirurgiczne do leczenia starzejącego się kręgosłupa; nowy trend w 

spondyloimplantologii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1 „Projekty 

B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa”,   wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewodę 

Lubuskiego  oraz przez Instytucję Certyfikującą moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz.926) dla celów związanych z 

przygotowaniem i realizacją Projektu. 

 

…………………………………………………….. 

Podpis składającego oświadczenie 

 

 
 


