
 

 

Celon Pharma S.A. 

Biuro główne: Ogrodowa 2A, Kiełpin 

05-092 Łomianki, Polska 

telefon: +48 22 751 59 33 

fax: +48 22 751 44 58 

e-mail: info@celonpharma.com 

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek 
KRS; 0000437778 
Kapitał zakładowy: 4 500 000 PLN 
NIP: 118 – 16 – 42 – 061 
www.celonpharma.com 

 

 
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CBR/OSW/03/2019 
z dnia 15.03.2019 r. 

 
dla firmy CELON PHARMA S.A.  z siedzibą w Kiełpinie. 

 
W związku z  budową nowego Centrum Badawczo Rozwojowego w Kazuniu Nowym. 
 
Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert. 
 

 
DATA ZAMIESZCZENIA: 15.03.2019 r. 
 
MIEJSCOWOŚĆ:  Kiełpin 
 
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: nieobowiązkowe 
 
ZAMAWIAJĄCY: Celon Pharma SA ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin 
 
 
OGÓLNY ADRES INTERNETOWY ZAMAWIAJĄCEGO 
www.celonpharma.com, telefon: 22 7515933 
 
I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE  ZAMÓWIENIA 
 
 Rodzaj zamawiającego : Podmiot prywatny 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:      NIE 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:   NIE 
Czy dopuszcza się zamówienia uzupełniające:     TAK 
 
 
ORIENTACYJNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Rozpoczęcie: II kwartał 2019 
 
ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAMÓWIENIA 
Zakończenie: III/IV kwartał 2019 

 
 
II.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Dostawa opraw oświetleniowych  w nowym Centrum Badawczo Rozwojowym. 
 
Kod CPV 31520000 – 7  Lampy i oprawy oświetleniowe.  
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III. WARUNKI FORMALNE OFERTY: 

Sposób przygotowania oferty. 

Oferta musi zawierać: 

1. Pełną nazwę Oferenta, adres siedziby, numer kontaktowy, numer NIP 

2. Kosztorys w cenach jednostkowych netto. 

3. Całkowitą cenę  za zamówienie wyrażoną w walucie PLN (polski złoty) w kwocie netto, Vat i Brutto. Cena 

powinna być ryczałtowa i zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

 (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po średnim kursie NBP 

obowiązującym w dniu dokonania oceny oferty). 

4. Gwarancję.  

Minimalny wymagany termin gwarancji producenta na oprawy  to 24 miesiące. 

5. Wszelkie  wymagane  dokumenty  zgodnie z treścią Zapytania ofertowego. 

6.  Oferta  sporządzona w języku polskim. 

7.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi wskazywać: 

• numer zapytania ofertowego, 

• w ofercie należy podać datę jej sporządzenia,  

• w tytule oferty należy zawrzeć numer zapytania ofertowego. Numer ten należy także podać w tytule 

wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na kopercie, gdy wysłano pocztą tradycyjną lub kurierem 

lub złożonej osobiście, 

• oferta musi pozostać ważna do  30  kwietnia 2019, 

• wszystkie koszty przygotowania oferty ponosi Oferent, 

8. W przypadku oferty składanej przez Oferenta prowadzącego działalność poza Polską: cena netto oferty i 

informacja o tym, że oferta nie zawiera podatku VAT i innych podatków. 

9. Aktualnych tj. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty zaświadczeń o nie 
zaleganiu z podatkami i opłatami na rzecz:  Urzędu Skarbowego i ZUS.  

10. Oświadczenia o spełnianiu wymogów zapytania ofertowego i wykonania wszystkich czynności 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (załącznik nr 2). 

11. Oświadczenie Oferenta, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne, 
karnoskarbowe, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją 
żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań(załącznik 2). 

12. Oferta powinna być  podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Dostawcy.  

 
IV. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dostawa opraw oświetleniowych w nowym Centrum Badawczo Rozwojowym. 
Miejsce realizacji: 05-152 Kazuń Nowy, ul. Marymoncka 15 
 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera projekt budowlany, który zostanie udostępniony 
oferentowi w formie elektronicznej wyłącznie po podpisaniu i doręczeniu Zamawiającemu umowy o zachowaniu 
poufności. Oferent ma obowiązek dołączyć do umowy o zachowaniu poufności odpowiednie dokumenty 
potwierdzające umocowanie konkretnej osoby do podpisania tej umowy. Umowę można również podpisać w 
siedzibie Zamawiającego przy ulicy Ogrodowej 2A, Kiełpin, 05-092 Łomianki po wcześniejszym ustaleniu terminu z 
osobą obsługującą przedmiotowe postępowanie. 
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Wszystkie działania Wykonawcy  muszą  zostać  zatwierdzone  przez  Zamawiającego.   
 

V. HARMONOGRAM 

Dostawa powinna być zrealizowana do 30.09.2019r.   

 

VI. WARUNKI FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i minimum pięcioletnie 
doświadczenie oświadczając, że:  

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (załącznik nr 2), 

b. dysponują urządzeniami i kapitałem obrotowym, co pozwoli im na terminowe wywiązanie 
się ze wszystkich obowiązków przewidzianych do wykonania zamówienia(załącznik nr2). 

2. W  celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących  
zdolności  technicznej  lub  zawodowej  zamawiający żąda następujących dokumentów:  

a. nie jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która nie pozwala na realizację 
inwestycji(załącznik nr 2),  

b. wykonali z należytą starannością dostawę porównywalną do przedmiotowej w ilości co 
najmniej trzech dostaw  opraw oświetleniowych w pomieszczeniach o powierzchni nie 

mniejszej niż 2000 m² każdy(załącznik 3).  

c. przedłożą referencje należytego wykonania od co najmniej trzech inwestorów, dla których 
wykonali dostawę  opraw oświetleniowych w pomieszczeniach o powierzchni nie mniejszej 

niż 2000 m² każdy. Referencje wystawione w  okresie nie dłuższym niż ostatnie 3 lata. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie oferenci, którzy podpisali umowę o poufności i 
złożyli wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty. 

• Formularz „Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym” należy 

złożyć razem z ofertą. (złącznik 1). 

• Termin płatności  faktury powinien wynosić co najmniej 30 dni. 

 

Z udziału w niniejszym postępowaniu są wykluczone podmioty powiązane 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 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,   

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. 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: 
 

1. Cena  (musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia), 
2. Długość okresu gwarancji producenta , 
3. Czas wykonania dostawy (ilość dni od rozpoczęcia do dnia zakończenia dostawy) 

 
VIII. ADRES I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin, Polska, jeśli wysłane 
pocztą tradycyjną lub kurierem, lub osobiście  lub na adres mailowy rafal.bogusz@celonpharma.com w 
przypadku wysłania pocztą elektroniczną. 

2. Oferta musi być złożona nie później niż 14.05.2019r. Jeśli oferta wysłana została pocztą tradycyjną lub 
kurierem, ofertę uważa się za złożoną jeżeli wpłynęła do siedziby Zamawiającego nie później niż w dniu 
wskazanym jako ostateczny termin składania ofert. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferty będą oceniane w siedzibie  Zamawiającego nie później niż do 21.05.2019 r. 

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem rafal.bogusz@celonpharma.com 

IX. KARY UMOWNE 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1. za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
wartości brutto zamówienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy Zamawiającego , 

2. z tytułu nieprawidłowej realizacji zamówienia, 

Wykonawca wyrazi zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy. 

X. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana Oferentom, którzy złożyli kompletną Ofertę nie później 
niż 28.05.2019 r.  
XI. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   

Publicznych oraz Wytycznym w zakresie kwalifikalności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez   
podania przyczyn. 

3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Celon Pharma S.A. do zawarcia umowy, 
złożenia zamówienia. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania oraz do przedłużenia 
terminu składania ofert lub zmiany terminu  ogłoszenia wyników postępowania ofertowego. 

 
5.  Zamawiający złoży zamówienie u Oferenta, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w              

       niniejszym zapytaniu ofertowym i zostanie uznana za najlepszą. . 
 

6. W czasie oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów złożenia  wyjaśnień, uzupełnień       
dotyczących złożonych przez nich ofert.  

7.  Oferent może dokonać zmian lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert. 

8.  Oferty niespełniające wymogów formalnych opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą 
rozpatrywane.   

9.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść budzi uzasadnione 
wątpliwości.  

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen. 

11. Zamawiający ustali z Dostawcą ewentualne terminy dostaw. 

12. W trakcie omawiania oferty zamawiający wymaga od Oferenta prezentacji przykładowych opraw 
oświetleniowych przedstawionych w ofercie. 

XII. ZAWARCIE UMOWY 

1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do zawarcia 
umowy z  Zamawiającym w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy od Zamawiającego. 

2.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający 
będzie uprawniony do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, którego oferta będzie 
najkorzystniejsza. 

 
 


