Jabłonna, dn. 18-01-2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu
ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP – wybór Wykonawcy
usług w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR – Bony na innowacje dla MŚP dokonywany przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie projektu.
I.

ZAMAWIAJĄCY
EMPIREUM DOPIERALSKI PIOTR
Ul. Chotomowska 30
05-110 Jabłonna
tel. +48 22 782 44 74
faks +48 22 826 45 08
NIP 956-169-75-98, REGON 871253324

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Tytuł projektu:
Opracowanie
bezołowiowych
osłon
elastycznych
wobec
promieniowania
rentgenowskiego.
Opis projektu:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie receptury materiału bezołowiowego
o wartości osłabiającej promieniowanie X równoważne 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,5 mm
Pb, 1,00 mm Pb (wg. PN-EN 61331-1) oraz procesu/ technologii produkcji materiału.

III.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA
1. Jednostka badawcza posiadająca kategorię naukową A, A+, B oraz zaplecze kadrowe
i techniczne.
2. Doświadczenie w realizacji prac badawczych, w tym szczególnie z obszaru
elastomerowych kompozytów barierowych wobec promieniowania jonizującego
i neutronowego.
3. Brak powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym.

IV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
Przedkładana oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną
w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy i musi zawierać
w szczególności:
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1. Charakterystykę wskazanego przedmiotu opracowania (wyrobu, projektu
wzorniczego, technologii produkcji, usługi) i podstawowe jego funkcjonalności.
2. Koszty netto i brutto szczegółowe (materiałowe, pośrednie itd.)
3. Koszty netto i brutto poszczególnych etapów wdrażania prac projektowych/
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji operacji (etap, zakres, koszt).
4. Charakterystyka potencjału merytorycznego i badawczego Oferenta w postaci
wykazu publikacji merytorycznych i badawczych wybranej jednostki naukowej.
5. Termin ważności oferty – minimalny akceptowany przez Zamawiającego okres
ważności oferty to 3 miesiące.
6. Oświadczenie Wykonawcy, że na czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca
posiada lub będzie posiadał odpowiedni personel i potencjał techniczny niezbędny
do realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.
Okres realizacji usługi badawczej
1. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 18 miesięcy od daty akceptacji
wniosku przez PARP na realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem operacji.

V.

POSTANOWNIENIA OGÓLNE
1. Podmiotami zapraszanymi do składania ofert są w szczególności uczelnie publiczne,
instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę posiadające kategorię naukową A+;
A; B posiadające siedzibę na terytorium Polski.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli
zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się
niezwłocznie wszystkim jednostkom naukowym, do których zostało wystosowane
zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
4. Wyniki badania Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w postaci
pisemnego opracowania i w formie elektronicznej z możliwością wykorzystania
opracowanie przez Zamawiającego do rozwoju technologii produkcji.
5. Wymieniony powyżej zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany
i rozliczany wg zasad konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –
2020, 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na
innowacje dla MŚP”.
6. Oferta zwycięska zostanie wybrana w ciągu 2 dni od terminu zakończenia zbierania
ofert, a informacja ta zostanie przekazana wszystkim potencjalnym oferentom.
Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.
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7. W przypadku dokonania wyboru oferenta w ciągu 2 dni od terminu zakończenia
zbierania ofert Zamawiający zastrzega, że dokonanie zlecenia i podpisanie umowy
współpracy w zakresie wykonania usługi badawczej będzie uwarunkowane
przyznaniem dofinasowania na realizację projektu w ramach działania
2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na
innowacje dla MŚP” rozumianego jako podpisanie umowy o dofinansowanie
przedsięwzięcia przez Zamawiającego z PARP. Zamawiający zastrzega, że przez cały
okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym/i
oferentem/ami.

VI.

WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MUSI DOSTARCZYĆ OFERENT:
1. Wypełniony Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Wypełnione oświadczenie – załącznik nr 2
3. Wykaz zasobów technicznych i kadrowych
4. Listę publikacji członków zespołu projektowego

VII.

KRYTERIA OCENY OFERTY
Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o następujące kryteria oceny:
Kryterium I:
Oferowana cena przedmiotu zamówienia (waga 70%). Sposób wyliczania punktów:
C = (najniższa cena brutto spośród badanych ofert / cena badanej oferty) x 70 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi: 70
Kryterium II:
Doświadczenie oferenta wyrażone łączną liczbą publikacji naukowych za ostatnie 5 lat
członków zespołu projektowego (waga 30%).
D = (liczba publikacji badanej oferty / największa liczba publikacji spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu) x 30 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi: 30
Kryteria będą weryfikowane na podstawie informacji zawartych w ofercie.
Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania dla danej oferty C+D = Z.
Oferta o największej uzyskanej wartości Z będzie ofertą wybraną do realizacji.
Maksymalna wartość punktowa Z to 100.
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VIII.

SPOSÓB OCENY OFERT
1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryterium formalne) przedstawione w
zapytaniu ofertowym.
2. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie.
3. Oferty nie spełniające wymagań (lub kryteriów formalnych) zostaną odrzucone.
4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która łącznie za kryteria
przyjęte w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punktów.

IX.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU
Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie niniejszego zapytania
ofertowego jest Piotr Dopieralski, tel. 510 139 035

X.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: pdopieralski@empireum.com.pl w postaci skanu
oferty lub osobiście siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 26.01.2017r.
do godz. 15.00
2. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Oferentów, którzy złożyli ofertę
w wymaganym terminie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

XI.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty
prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania
przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji,
dokumentów lub wyjaśnień.
3. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie
powiadomiony indywidualnie.
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie najpierw
podpisana umowa przedwstępna pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony
terminie, jednakże nie później niż do 31 stycznia 2017r. Umowa na realizację zamówienia
zostanie podpisana po uzyskaniu przez Zamawiającego dofinansowania w ramach działania
działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na
innowacje dla MŚP” przez Zamawiającego z PARP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą w każdym czasie.
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Załącznik nr 1
Nazwa i adres jednostki
……………………………………….
………………………………………
……………………………………….
………………………………………

EMPIREUM DOPIERALSKI PIOTR
Ul. Chotomowska 30
05-110 Jabłonna
tel. +48 22 782 44 74
faks +48 22 826 45 08

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu
ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP – wybór Wykonawcy
usług w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR – Bony na innowacje dla MŚP dokonywany przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie projektu.
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie bezołowiowych osłon elastycznych wobec promieniowania rentgenowskiego.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie receptury materiału bezołowiowego o wartości
osłabiającej promieniowanie X równoważne 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,5 mm Pb, 1,00 mm Pb (wg.
PN-EN 61331-1) oraz procesu/ technologii produkcji materiału.
ETAP NR …..
Czas realizacji
Opis działania

Koszt netto:
Koszt brutto:
ETAP NR …..
Czas realizacji
Opis działania
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Koszt netto:
Koszt brutto:
ETAP NR …..
Czas realizacji
Opis działania

Koszt netto:
Koszt brutto:
ETAP NR …..
Czas realizacji
Opis działania

Koszt netto:
Koszt brutto:
KOSZT NETTO:
KOSZT BRUTTO:
(suma kosztów ETAP
NR…, ETAP NR ….. itd.)
Termin ważności oferty: ......................................................................................................................
Oświadczamy że:
- zapoznalismy się z terścią zapytania ofertowego
- w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty przedmiotu zamówienia
- w przypadku wyboru oferty zobowiazkujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym

…………………………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
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Załącznik Nr 2
Nazwa i adres jednostki
……………………………………….
………………………………………
……………………………………….
………………………………………

EMPIREUM DOPIERALSKI PIOTR
Ul. Chotomowska 30
05-110 Jabłonna
tel. +48 22 782 44 74
faks +48 22 826 45 08

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017 oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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.
2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiazek ich posiadania.
2. Jesteśmy jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r.
o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz.1620, z pózn. zm.), posiadającą przyznaną
kategorią naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

…………………………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
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