
Rzeszów, 22.12.2022 r. 

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/DST/1.2 

Zamawiający: 

NexDiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów 

NIP: 5170378987, REGON: 366213070 

www.nexdiag.com  

NexDiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku 

zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty 

na dostawę drukarki 3D w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji 

celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim.” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie 

projektu nr: POPW.01.02.00-18-0139/21. 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.

2. Nazwa zamówienia: Drukarka 3D

3. Wspólny słownik zamówień:

 30232100-5 Drukarki i plotery

Minimalne wymagane elementy, funkcjonalności: 

 Pole robocze w odniesieniu do elementów tworzonych przez firmę Nexdiag: - 430 mm x 500 mm

x 550 mm,

 maszyna wyposażona w dwa ekstrudery – automatycznie zmieniające się moduły, głowica o

maksymalnej zalecanej temperaturze pracy: 400°C,

 Dysze maszyny 0,5mm, 0,3mm - 1,0mm co 0,1 mm, mosiężne albo stalowe utwardzane,

 filament: wszystkie dostępne termoplasty i materiały elastyczne (ABS, PLA, PET, PA (poliamidy),

PC, HIPS, PVA, TPU, domieszkowane CF, GF, itp.).

Dostawa musi być wykonana maksymalnie w terminie do: 28.02.2023 r. 

Przewidywany termin podpisania umowy: II połowa stycznia 2023 r.  

Miejsce dostawy: NexDiag Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów. 

II. WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKOWYM

Do rozeznania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

1. Oferują zamówienie o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej

wskazanym w zapytaniu ofertowym.

http://www.nexdiag.com/


2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne

powiązania między 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

Cena – 100% 

najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty 

netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 100 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 100 punktów. 

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty: 

1. Formularz cenowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a

Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.

3. Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów proponowanego zamówienia.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA

1. Ofertę cenową należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.

2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. IV niniejszego zapytania

ofertowego.

3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia

odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.

4. Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym

Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie

zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę

upoważnioną – wymagane przedłożenia do oferty pełnomocnictwa.



VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, 

adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU 

NR 1/DST/ 1.2 

a) osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa NexDiag Sp. z o.o. ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: NexDiag Sp. z o.o. ul. Przy Torze 1, 35-205

Rzeszów,

c) przez e-mail na adres: contact@nexdiag.com

W przypadku składania oferty poprzez e-mail w tytule wiadomości należy wskazać: OFERTA W

RAMACH ROZEZNANIA RYNKU NR 1/DST/ 1.2. Oferta w formie elektronicznej powinna stanowić skan

podpisanej oferty.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 16.01.2023 r., do godz. 15:00 (w przypadku ofert

przesyłanych na adres e-mail termin składania ofert upływa najpóźniej 16.01.2023 r., godz. 14:59:59).

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Jackiem Stypą e-mail: 

contact@nexdiag.com   

VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub

kapitałowo z przedsiębiorstwem NexDiag Sp. z o.o. przez powiązania kapitałowe lub osobowe

rozumie się wzajemne powiązanie między przedsiębiorstwem NexDiag Sp. z o.o. lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa NexDiag Sp. z o.o. lub

osobami wykonującymi w imieniu przedsiębiorstwa NexDiag Sp. z o.o. 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem

a Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.
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