ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 19.12.2016 roku
w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi
priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 firma PROEKO SERWIS Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na
wykonanie usług polegających na:
Opracowaniu składu innowacyjnych kompozytów polimerowych do wytwarzania płyt drogowych
oraz technologii ich wytwarzania
1. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa

PROEKO SERWIS Sp. z o.o.

Numer KRS

0000289048

Numer NIP

618-20-64-841

Adres do korespondencji

ul. Polna 20, pok. 209, 62-800 Kalisz

E-mail

jacek.janicki@proekoserwis.pl

Tel./ Fax

+48 62 598 35 95 / +48 62 760 38 71

Osoba do kontaktu

Jacek Janicki

2. ZAPYTANIE OFERTOWE:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych, znacząco ulepszonych w stosunku do istniejących obecnie na rynku płyt
drogowych z kompozytów polimerowych oraz udoskonalonej technologii ich wytwarzania.
Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia musi obejmować:
 analizę materiałów polimerowych możliwych do zastosowania w produkcji płyt drogowych;
 dobór możliwych modyfikatorów powyższych materiałów dla uzyskania polepszenia właściwości użytkowych;
 wykonanie próbek badawczych z powyższych materiałów modyfikowanych i niemodyfikowanych w różnych
technologiach: wtryskiwania, prasowania oraz wytłaczania z prasowaniem.
 ocenę właściwości użytkowych wytworzonych w różnych technologiach próbek badawczych (m.in. właściwości
wytrzymałościowe, tarciowe, zużyciowe);
 wskazanie najkorzystniejszego materiału i technologii do wytwarzania udokskonalonych płyt drogowych.
Usługa musi uwzględniać proces włączenia Zamawiającego oraz użytkowników końcowych (w rozumieniu ostatecznych
odbiorców produktów Zamawiajacego) w proces tworzenia udoskonalonych produktów poprzez ich udział w testowaniu,
opiniowaniu. Włączenie w proces tworzenia znacząco ulepszonego produktu ich końcowych użytkowników ma na celu
badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.
W ramach usługi musi zostać osiągnięty stopień gotowości rozwiązania umożliwiający jego wdrożenie w
przedsiębiorstwie Zamawiającego. Usługa powninna obejmować: wykonanie, demonstrację, sprawdzenie, testowanie

prototypów znacząco ulepszonych produktów oraz znacząco ulepszonej technologii.
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV)
73100000-3 usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Termin wykonania przedmiotu
Zamawiający ustala maksymalny termin zakończenia przedmiotu umowy,
zamówienia
który wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Oferentowi usług uzupełniających lub dodatkowych, o których mowa w
pkt. 15 i 16 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 10 kwietnia 2015
roku.
Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia,
w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał
osobowy i finansowy.
Oferent musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
 wykonawcą usług stanowiących przedmiot zamówienia mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.),
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową
ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy w formie komunikatu o
kategoriach przyznanych jednostkom naukowym;
 doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.
Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Oferentem a Zamawiajacym, polegające na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % 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.
Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w
oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta.
Złożenie oferty zawierającej:
• nazwę i adres oferenta,
• data wystawienia oferty,
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,
• termin ważności oferty,
• szczegółową specyfikację kosztów usługi wraz z uzasadnieniem wysokości wskazanych kosztów oraz niezbędności
poniesienia danego kosztu w kontekście realizacji kolejnych etapów projektu i osiągnięcia ich rezultatów.
Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:
• oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
o Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym

o
o
o

oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych
terminach.

•

oświadczenie o braku występowania powiązań w pełnym zakresie wsakzanym w niniejszym zapytaniu ofertowym
Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z
dalszego postępowania.
Okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy od dnia jej złożenia. W uzasadnionych przypadkach, na
co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zmawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą
samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest FORMULARZ OFERTY - Załącznik nr 1 wraz z załącznikami.
3. KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
Kryterium

Waga

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:

Cena

Termin realizacji w
miesiącach

C min
C n = ----------------- x 100 x 80%
Cr
80 %
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie
2. Cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu
zapytania usługi).
3. Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej formuły:
4.
TR min
TR n = ----------------- x 100 x 20%
20 %
TR r
TR min – najkrótszy termin realizacji w zbiorze
TR r – termin realizacji oferty rozpatrywanej
TR n – ilość punktów przyznana ofercie
5. Termin realizacji w miesiącach - liczony od dnia zawarcia umowy.

4. PRZYGOTOWANIE OFERTY:
Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w
sposób jednoznaczny.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi

ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w
niniejszym zapytaniu.
Oferta może być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) lub na formularzu oferenta,
wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 2 niniejszego zapytania
ofertowego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 30.12.2016 do godziny 23:59.
Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
•
osobiście pod adresem: ul. Polna 20, pok. 209, 62-800 Kalisz, w godzinach pracy,
•
pocztą/kurierem na adres do korespondencji: ul. Polna 20, pok. 209, 62-800 Kalisz, w godzinach pracy,
• e-mailem na adres: jacek.janicki@proekoserwis.pl, w ostatnim dniu do do godziny 23:59
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.
5. WYBÓR OFERENTA:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który złoży ofertę uzyskującą najwyższą liczbę punktów spośród
wszystkich złożonych ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 3 z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości
i uczciwej konkurencji.
W ciągu siedmiu dni od daty określonej w punkcie 4 Wybrany Oferent powinien zawrzeć z Zamawiającym Umowę
warunkową o udzielenie zamówienia. Umowa warunkowa będzie zawierała zapis zawieszający jej realizację do momentu
uzyskania dofinansowania na realizację projektu.
Jeżeli Oferent z jakichkolwiek powodów uchyli się od podpisania Umowy, Zamawiający dokona ponownego wyboru
spośród złożonych ofert lub ponownie ogłosi konkurs ofert.
Realizacja przedmiotu umowy zawartej na podstawie oferty wyłonionej w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaje
zawieszona do czasu opublikowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości informacji o udzieleniu
dofinansowania na realizację projektu opisanego w punkcie 2.
6. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
7. ZASTRZEŻENIA:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PROEKO SERWIS Sp. z o.o. do żadnego określonego działania.
Firma PROEKO SERWIS Sp. z o.o:
1. nie jest zobowiązana do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.
3. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w
związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
4. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego oraz ma prawo unieważnić
postępowanie.
8. ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 19.12.2016
……………………, dnia …………………….

Formularz ofertowy
Oferta dla firmy PROEKO SERWIS Sp. z o.o.
ul. Polna 20, pok. 209, 62-800 Kalisz,

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2016 dotyczące opracowania i przygotowania do wdrożenia
udoskonalonych produktów staniowiących innowację oraz znacząco udoskonalonej technologii produkcji tych produktów
w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi
priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w usługi.
1. DANE OFERENTA:
Pełna nazwa jednostki naukowej
(tożsama z nazwą jednostki naukowej
wskazaną w komunikacie o kategoriach
przyznanych jednostkom naukowym)
Kategoria naukowa jednostki naukowej
NIP jednostki naukowej
DANE TELEADRESOWE
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu (jeśli dotyczy)

Kod pocztowy
2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU OFERENTA:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nr telefonu
Adres e-mail
3. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
Usługa badawczo-rozwojowa polegająca na opracowaniu:
Przedmiot oferty




opracowaniu
składu
innowacyjnych
polimerowych do wytwarzania płyt drogowych
technologii ich wytwarzania

Kod CPV

73100000-3

Termin ważności oferty

od dd-mm-rrrr (data złożenia) do dd-mm-rrrr

Czas realizacji usługi (w miesiącach)

…………………………………….. miesięcy

Łączna wartość netto zamówienia (PLN)
Łączna wartość brutto zamówienia (PLN)
Wykazanie potencjału merytorycznego,
badawczego i technicznego jednostki
naukowej do realizacji usługi
(w tym opis aparatury badawczej i
laboratoryjnej oraz innych zasobów
materialnych, którymi oferent dysponuje)

kompozytów

4. OFERTA CENOWA I ZAKRES BADAWCZY:

L.p

Nazwa zadania

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Rezultat zadania

Cena jednostkowa
netto (PLN)

Cena brutto
(PLN), w tym
VAT

1
2
3
4
5
6

Nr zadania

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/podmiot działania

Specyfikacja kosztów w tym
nazwa kosztu, uzasadnienie
wysokości każdego kosztu i
niezbędność do wykonania
zadania

5. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu
ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we
wskazanych terminach.
5) Oświadczamy, iż nie jesteśmy powiązani 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 udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. 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.
6) Oświadczamy, że posiadamy status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki do których należą:
a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.)
c. instytuty badawcze;
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e. Polska Akademia Umiejętności;
f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt od a) do e), będące organizacjami prowadzącymi
badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014;
posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A
albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)

