
 

	

Poznań	29.09.2017 
 

Ogłoszenie	o	sprostowaniu	z	dnia	29.09.2017	do	zapytania	ofertowego	nr	4/2017	z	dnia	
28.09.2017dotyczącego	wyboru	Wykonawcy	odpowiedzialnego	za	opracowanie	nowego	

produktu	w	ramach	projektu		
„Modułowy interfejs i blok do symultanicznych badań procesów w reaktorach laboratoryjnych w 

kontrolowanych warunkach prowadzonych reakcji, konfigurowalne przez ich użytkowników”,	który	ubiega	
się	o	dofinansowanie	z	Programu	Operacyjnego	Inteligentny	Rozwój,	Poddziałanie	2.3.2	

„Bony	na	innowacje	dla	MŚP”	
ZAMAWIAJĄCY		
Nazwa	zamawiającego	wg	KRS/CEIDG 
APEIRON	HT	SPÓŁKA	Z	OGRANICZONĄ	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
 
Adres	zamawiającego	wg	KRS/CEIDG 
Ul.	Święty	Marcin	29/8	
61-806	Poznań 
 
Adres	strony	interentowej	Zamawiającego 
www.apeiron.com.pl	
	
NIP	 7831714697	
REGON	 302768990	
Osobą	upoważnioną	do	kontaktu	ze	strony	Zamawiającego	jest		
	
Imię	i	nazwisko:	Danuta	Olejniczak	Michniewicz;	e-mail:	apeironht@gmail.com;		tel:	501	632	064	
 
I Niniejsze ogłoszenie o sprostowaniu zmienia następujące zapisy: 
 
 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2017 z dnia 28.09.2017 r - oświadczenia	Wykonawcy	- treść 
otrzymuje brzmienie: 
 
W	odpowiedzi	na	zapytanie	ofertowe	nr	4/2017	z	dnia 28.09.2017	dotyczące	udzielenia	zamówienia	w	ramach	
projektu	 „Modułowy interfejs i blok do symultanicznych badań procesów w reaktorach laboratoryjnych w 
kontrolowanych warunkach prowadzonych reakcji, konfigurowalne przez ich użytkowników”,	który	ubiega	się	
o	dofinansowanie	 z	 Programu	Operacyjnego	 Inteligentny	 Rozwój,	 Poddziałanie	 2.3.2	 „Bony	 na	 innowacje	 dla	
MŚP”	oświadczamy,	że	spełniamy	łącznie	następujące	warunki,	o	których	mowa	w	zapytaniu	ofertowym:	

a. posiadamy	status	 jednostki	naukowej	w	 rozumieniu	art.	2	pkt	9	ustawy	z	dnia	30	kwietnia	2010	 r.	
o	zasadach	 finansowania	nauki	 (Dz.	U.	Nr	96	poz.	615	z	późn.	 zm.)	 z	przyznaną	kategorią	naukową	
A+,	 A	 albo	 B,	 o	 której	 mowa	 w	 art.	 42	 ust.	 3	 ustawy	 z	 dnia	 30	 kwietnia	 2010	 r.	 o	 zasadach	
finansowania	nauki		
lub	status:	
− spółki	celowe	uczelni,	o	których	mowa	w	art.	86a	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	lipca	2005	r.	Prawo	

o	szkolnictwie	wyższym	(Dz.	U	z	2016	r.,	poz.	1842,	z	późn.	zm.)	lub	spółki	celowe	jednostki	
naukowej;	

− centra	 transferu	 technologii	 uczelni,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 86	 ust.1	 ustawy	 Prawo	 o	
szkolnictwie	wyższym;	

− przedsiębiorcy	posiadający	status	centrum	badawczo-rozwojowego,	o	którym	mowa	w	art.	
17	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 30	 	 maja	 2008	 r.	 o	 niektórych	 formach	 wspierania	 działalności	
innowacyjnej	(Dz.U.	z	2015,	poz.	1710,	z	późn.	zm.);	

− akredytowane	 laboratoria	 (posiadające	 akredytację	 Polskiego	 Centrum	 Akredytacji)	 lub	
notyfikowane	laboratoria	przez	podmioty,	o	których	mowa	w	art.	21	ust.	1	ustawy	z	dnia	30	
sierpnia	2002	r.	o	systemie	oceny	zgodności	(Dz.U.	z	2016	r.,	poz.	655,	z	późn.	zm).	

oraz		



 

	

mamy	siedzibę	na	terytorium	RP; 
b. posiadamy	niezbędną	wiedzę	i	doświadczenie	oraz	potencjał	techniczny,	
c. dysponujemy	osobami	zdolnymi	do	wykonania	zamówienia;	
d. znajdujemy	się	w	sytuacji	ekonomicznej	i	finansowej	zapewniającej	należyte	wykonanie	zamówienia;	
e. nie	 jesteśmy	powiązani	kapitałowo	lub	osobowo	z	Zamawiającym.	Przez	powiązania	kapitałowe	lub	

osobowe	 rozumie	 się	wzajemne	powiązania	pomiędzy	Zamawiającym	 lub	osobami	upoważnionymi	
do	 zaciągania	 zobowiązań	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 lub	 osobami	 wykonującymi	 w	 imieniu	
Zamawiającego	 czynności	 związane	 z	 przygotowaniem	 i	 przeprowadzeniem	 procedury	 wyboru	
wykonawcy	a	wykonawcą,	polegające	w	szczególności	na:	
• uczestniczeniu	w	spółce	jako	wspólnik	spółki	cywilnej	lub	spółki	osobowej;	
• posiadaniu	co	najmniej	5%	udziałów	lub	akcji;	
• pełnieniu	funkcji	członka	organu	nadzorczego	lub	zarządzającego,	prokurenta,	pełnomocnika;	
• pozostawaniu	 w	 takim	 stosunku	 prawnym	 lub	 faktycznym,	 który	 może	 budzić	 uzasadnione	

wątpliwości,	 co	 do	 bezstronności	 w	 wyborze	 wykonawcy,	 w	 szczególności	 pozostawanie	 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.		

 
II Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.  
 
III Zamawiający nie będzie odrzucał ofert z pierwotną wersją załącznika, lecz wezwie Wykonawcę do 
uzupełnienia dokumentu. 
 
IV Załączniki: 
1. Zauktualizowany załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2017 z dnia 28.09.2017 

 


