
 
  

 
      Poznań, dnia 07 września 2018 r. 

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. 
ul. Szarych Szeregów 23 
60-462 Poznań 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie technologii wytwarzania warstw funkcyjnych – powłok 

budynków, zawierających nanomateriały w celu poprawy właściwości barierowych i odpornościowych 

poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu termoregulacyjnego, antykondensacyjnego 

oraz hydroizolacyjnego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, 

Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców – firma KREISEL technika Budowlana Sp. z o.o. ogłasza następujące 

postępowanie. 

1. Przedmiot zamówienia: 
 
Zakup materiałów promocyjnych – notesów w twardej oprawie – 1020 szt. 

Opis zamówienia: 

 Notes typu LANYBOOK FLEX 100+ Large 

 Notes w kratkę, w twardej oprawie z gumką typu Lanyband  

 Wymiary: 175x247 mm 

 Oprawa typu Matra – kolor granat 031 lub typu Tucson – kolor granat 479 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
    
Materiały reklamowe – 22462000-6 

    

Opis Zamawiającego wraz z opisem projektu: 
 
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. należy do czołowych producentów materiałów budowlanych w 
Polsce. Spółka jest jednym z liderów sektora chemii budowlanej. KREISEL oferuje bogatą gamę 
wysokogatunkowych, nowoczesnych materiałów budowlanych umożliwiających budowę, remont i 
dekorację mieszkań, domów i biur. Wśród nich najważniejsze to: zaprawy klejące – np. kleje do siatek i 
styropianów, tynki zewnętrzne i wewnętrzne – zaprawy tynkarskie i tynki dekoracyjne, gipsy, środki 
gruntujące i izolujące, wylewki samopoziomujące, zaprawy wyrównujące, zaprawy murarskie masy 
spoinujące, farby elewacyjne i gładzie, systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków (na styropianie i 
wełnie), preparaty czyszczące i konserwujące. Wyroby KREISEL Polska są nagradzane w konkursach i zyskują 
uznanie ekspertów branży budowlanej.  
 

Realizowany przez KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. projekt polega na opracowaniu technologii 

wytwarzania warstw funkcyjnych, zawierających nanomateriały w celu poprawy właściwości barierowych i 

odpornościowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu termoregulacyjnego, 

http://www.kreisel.pl/PRODUKTY/ZAPRAWY-MURARSKIE


 
  

 
antykondensacyjnego oraz hydroizolacyjnego. W wyniku realizacji projektu przygotowanych do wdrożenia 

zostanie 5 nowych produktów (3 tynki, farba oraz membrana) służących poprawie właściwości budynku.  

2. Planowany termin realizacji zamówienia:  do 31.10.2018 r. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu:  
 
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 
 

1) Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub 
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących 
dokumentów: 
 

1) Złożenie oświadczenia, iż Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
4. Opis sposobu przygotowania oferty:  

Oferta może być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) lub na innym 

formularzu, przygotowanym przez oferenta. 

Sposoby składania ofert: 

1) osobiście w siedzibie firmy: KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 
Poznań 

2) pocztą, kurierem na adres firmy: jw. 



 
  

 
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: lidia.kaczmarek@kreisel.pl 

 
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 14.09.2018 r. 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty. Nie jest 

możliwe składanie ofert częściowych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne dotyczące całego 

przedmiotu zamówienia. 

5. Kryteria oceny ofert: 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

kryteria oceny ofert waga  maksymalna liczba punktów 

a) cena netto (PLN/EUR)* 100 % 100 

*w przypadku cen w EUR przeliczenie zostanie dokonane na podstawie średniego kursu NBP z dnia 
poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert 
 
 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

a) Punkty w ramach kryterium ceny netto  będą przyznawane wg następującej formuły:          
 

    C min 
A n = ----------------- x 100 x 100% 
                C r 
 

C min – cena minimalna w zbiorze  
C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 
 
 

 
6. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. 
 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązanie  między KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu KREISEL 
Technika Budowlana Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli; 
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 



 
  

 
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o 
braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – 
Formularz ofertowy). 
 
 
 
 
Zastrzeżenia 
 

 Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. do 
żadnego określonego działania. 

 Wydanie niniejszego ogłoszenia o zamówieniu nie zobowiązuje firmy KREISEL Technika Budowlana 
Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości i nie zobowiązuje firmy KREISEL Technika Budowlana Sp. z 
o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

 KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.  nie może być pociągana do odpowiedzialności za 
jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 
dostarczeniem oferty. 

 KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub 
części ogłoszenia o zamówienia, w tym anulowania lub unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu. 

 
 
 
 

 

________________________________ 

       (podpis i pieczęć Zamawiającego)  

 
 
 
 



 
  

 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 
Formularz ofertowy 
 

Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.* 
 

 
 

Oferta dla KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 07.09.2018 r. dotyczące zakupu materiałów 
promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2. 
Sektorowe programy B+R, składam ofertę na wykonanie ww. zamówienia. 

 
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy 
 
Nazwa: ………………………………………………….……...* 
Adres: ………………………………………………….………..* 
NIP: …..…………………………………………….……….……* 
 
II. Warunki cenowe oferty  
 
Sumaryczna cena netto w zamówienia: ..............................* PLN/EUR 
Sumaryczna cena brutto w zamówienia:……..……………………* PLN/EUR 
 
 
IV. Oświadczenia Wykonawcy 
 
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 
 
1) Oświadczam, iż Wykonawca jest/ nie jest (skreślić niepotrzebne)* powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
 
       _________________________________ 
                                                                                      (podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 
*dane obligatoryjne 
 


