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Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu M-ERA.NET 2016 

Lewickie, 06.02.2020 r. 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
ChM sp. z o. o. 
Lewickie 3b 
16-061 Juchnowiec Kościelny, Polska 
NIP: 966-11-76-019 
REGON: 050561656 
KRS: 0000187570 
Kapitał zakładowy: 9.050.000,00 zł 
Tel. +48 85 8686 100, Fax +48 85 8686 101 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Na dostawę blachy tytanowej 

ChM sp. z o. o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę blachy 
tytanowej. 
 
I.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Blacha tytanowa (arkusze o łącznej powierzchni 4,8 m2) 
• Grade 2 wg ISO 5832-2, 
• Grubość 0,4 mm. 

 

II.  Maksymalny termin realizacji zamówienia: 

14 dni od daty złożenia zamówienia. 

III.  Kryteria wyboru ofert i warto ści kryteriów: 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami. Każdy 
pakiet może zdobyć maksymalnie 100 pkt (co stanowi 100% kryterium wyboru oferty). 

1) Cena netto – maksymalnie 100 punktów (co stanowi 100% kryterium wyboru oferty) 
(Cena netto oferty najtańszej / Cena netto oferty badanej) x 100 = ilość punktów 

Ilość punktów zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą 
zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. 

IV.  Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
 

Miejsce: ChM sp. z o.o. 
Lewickie 3b 
16-061 Juchnowiec Kościelny 
Polska 

Sposób: forma elektroniczna na adres e-mail: chm@chm.eu  (skany dokumentów z podpisem  
i pieczęcią) lub forma papierowa (pocztą lub kurierem) lub przesłać na fax +48 85 8686 101 lub 
dostarczyć osobiście na powyższy adres (liczy się data wpływu oferty). 

V. Termin składania ofert:  

14.02.2020 r. 
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VI.  Warunki dostawy:   

Do siedziby Kupującego na koszt Sprzedawcy. 

VII.  Złożona oferta powinna zawierać: 

• Nazwę, adres, NIP i dane kontaktowe oferenta. 
• Datę sporządzenia oferty. 
• Cenę całkowitą netto i brutto. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 

• Termin ważności oferty, min. 30 dni. 
• Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy (podpis musi być czytelny lub opisany 

pieczęciami imiennymi wraz z pieczątką firmy). 
• Opis parametrów technicznych. 
• Termin realizacji zamówienia. 
• Dodatkowe informacje, np. warunki płatności, warunki i terminy gwarancji, możliwe do 

uzyskania upusty itp. 
• Ofertę należy złożyć wraz z: 

o oświadczeniem o braku powiązań (załącznik 1). 
 
VIII.  Kontakt: 

• w sprawach merytorycznych: 
Jacek Kropiwnicki tel. +48 668 525 192, fax. +48 85 8686 101, e-mail: chm@chm.eu  

• w sprawach formalnych: 
Elwira Dworakowska tel. +48  85 86 86 128, fax. +48 85 8686 101, e-mail: chm@chm.eu  

 
Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pt.: 
„Bioaktywne, osobowo-zależne, przeciwbakteryjne implanty PLA-PGA/tytan przeznaczone do 
regeneracji dużych ubytków kości szczęki po resekcji guza - jawIMPLANT” realizowany w ramach 
Programu M-ERA.NET 2016. 
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Załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań 

 

Oświadczam w imieniu firmy, że  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa, adres, NIP Wykonawcy) 

 

nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. z firmą ChM sp. z o. o., 

 

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, 
− Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
− Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
− 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. 

 

 

 

…………………………………                                              ………………...…….……………………………. 
            Data i miejsce                                                 Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


