
Szczecin, 23 stycznia 2023 r. 

 

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/01/2023 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (dalej w 

treści zapytania „CIAM”) realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” w konsorcjum z Pomorskim 

Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na 

naukę, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4), 

przeprowadza procedurę zapytania o cenę na dostawę produktów określonych szczegółowo w opisie 

przedmiotu zamówienia na potrzeby realizacji Minigrantu. 

 

KODY CPV: 

33696300-8: Odczynniki chemiczne 

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

33190000-8: Różne urządzenia i produkty medyczne 

 

Nazwa i adres 
zamawiającego 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. 
ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin, NIP: 851-317-13-20 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów określonych poniżej: 
Lp. Produkt Ilość Parametry 

Część A. Odczynniki 
1. Trizma Hydrochloride (Tris HCl 

pH 7.4) 1 1kg 

Część B. Materiały zużywalne, plastikowe, szklane 
1. Płytki mikrotitracyjne 96-

dołkowe 
5 opakowanie 100 szt kolor czarny 

 
Informacje o cenie można składać na wybrane pozycje z części A - Odczynniki 
oraz części B - Materiały zużywalne, plastikowe, szklane 
 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie ponosił 
wszelkie koszty związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności koszty 
transportu produktów do miejsca wskazanego w Umowie. 
 
Płatność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu 
przez Wykonawcę wszystkich produktów objętych Umową. 
 
Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez 
Wykonawcę, dostarczona do wskazanego w Umowie miejsca. 

Termin wykonania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w 
terminie do dnia 28.02.2023 r. 

Termin składania 
informacji o cenie  

8 dni od dnia ogłoszenia Zapytania o cenę, tj. do dnia 31.01.2023 r., przy czym 
liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 

Miejsce składania 
informacji o cenie 

Informacje o cenie proszę składać w formie elektronicznej na adres: 
wasilewicz@innoam.pl lub dostarczyć do Zamawiającego – Centrum 
Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., ul. Teofila Starzyńskiego 
9 – portiernia, 70-506 Szczecin. 

mailto:wasilewicz@innoam.pl


Informacje dodatkowe Zamawiający informuje, iż przewiduje zawarcie Umowy w przedmiocie 
wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania o cenę, z Wykonawcami, którzy złożyli 
informację o cenę. Ponadto, Zamawiający informuję, iż warunkiem zawarcia 
Umowy jest: 

1)  złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań 

kapitałowych i osobowych z Zamawiającym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę; 

2) niepodleganie przez Wykonawcę wykluczeniu oraz złożenie przez 

Wykonawcę oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Zamawiający wykluczy z 

przedmiotowego postępowania Wykonawcę:  

a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania; 

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 

będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka 

w postaci wykluczenia z postępowania; 

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, w postaci 

wykluczenia z postępowania. 

W przypadku odmowy złożenia ww. oświadczeń Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odmowy zawarcia Umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie terminu jej wykonania w 
przypadku niemożliwości realizacji zobowiązań, którejkolwiek ze Stron na 
skutek okoliczności powstałych ze względu na wystąpienie zdarzenia 
nadzwyczajnego, którego żadna ze Stron dochowując należytej staranności 
nie mogła przewidzieć. 



Unieważnienie 
postępowania 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy: 
1. Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia; 

2. Wystąpi wada, która uniemożliwi zawarcie ważnej umowy pomiędzy 

Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a Zamawiającym. 

Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do unieważnienia niniejszego 
postępowania bez podania przyczyny. 

Załączniki 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i 

osobowych z Zamawiającym; 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

3. Załącznik nr 3 – wzór Umowy. 

 


