Rudnik Kolonia , dnia 02/11/2018 r.

EKSPORT IMPORT HANDEL USŁUGI Adam Tęsny
Rudnik Kolonia 51a k. Kraśnika
23-212 Wilkołaz

ZAPYTANIE OFERTOWE
zakup usługi od jednostki naukowej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w konkursie w ramach poddziałania
2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz
obowiązkiem dokonywania zakupów zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma Eksport Import
Handel Usługi Adam Tęsny z siedzibą w Rudniku Kolonia k. Kraśnika zaprasza do składania ofert
cenowych dotyczących wykonania usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na opracowaniu
innowacyjnego systemu napędowego do bezpiecznego transportu materiałów sypkich.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Eksport Import Handel Usługi Adam Tęsny
Rudnik Kolonia 51a k. Kraśnika
23-212 Wilkołaz
NIP: 7150002889
www.zlotyklos.net
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 73200000-4: Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi od jednostki naukowej składającej się z dwóch poniższych
etapów:
ETAP I:
-

Opracowanie koncepcji nowego systemu napędowego do transportu materiałów sypkich
Przygotowanie i badanie modeli 3D nowego systemu napędowego metodami elementów
skończonych i brzegowych
Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej do budowy prototypów nowego systemu
napędowego

ETAP II:
-

-

Budowa prototypów nowych systemów napędowych (o różnej wydajności) do bezpiecznego
transportu materiałów sypkich
Stanowiskowe badania trwałościowe i zmęczeniowe nowego systemu napędowego
(przekładni), z wykorzystaniem zasady mocy krążącej oraz automatycznego systemu sterująco
– pomiarowego
Wykonanie docelowej dokumentacji konstrukcyjnej, techniczno-ruchowej i badań
bezpieczeństwa w zakresie wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i norm
zharmonizowanych

Materiały niezbędne do realizacji usługi, w tym budowy prototypów dostarczy firma Eksport Import
Handel Usługi Adam Tęsny w oparciu o wykaz materiałów, przygotowany przez Wykonawcę usługi,
stanowiący załącznik nr 2 do oferty. Wykaz materiałów powinien zawierać ich wyliczenie i
szacunkową wycenę. Zakupu niezbędnych materiałów dokona firma Eksport Import Handel Usługi
Adam Tęsny.

3. TERMIN REALIZACJI:
Usługa badawczo-rozwojowa powinna zostać wykonana w terminie 12 miesięcy od daty podpisania
umowy z Zamawiającym.

4. KRYTERIA OCENY:
Prosimy o podanie całkowitej wartości netto, należnego podatku VAT i brutto (w PLN) dla wyżej
opisanego zamówienia oraz wartości dla poszczególnych zadań. Informujemy iż, jedynym i
wyłącznym kryterium oceny ofert będzie cena (waga: 100%). Oferta będzie traktowana całościowo
(nie przewiduje się dzielenia zamówienia na części - wybrany zostanie jeden wykonawca usługi).
Ocena kryterium cena będzie dokonywana według wzoru:

najniższa oferowana cena netto (zł)
CENA = …………………………………………………. x 100%
cena netto badanej oferty (w zł)

5.

WARUNKI DOTYCZACE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB ICH OCENY:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia i dysponowanie
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie,
4) Powinien być jednostką naukową typu: uczelnia publiczna, państwowy instytut
badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą
badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której
mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), która otrzymała co najmniej ocenę
B.,
5) Posiadają odpowiednie doświadczenie, zaplecze oraz aparaturę badawczą do realizacji
przewidzianych w projekcie badań,
6) Oferent jest autorem lub współautorem opracowań i wdrożeń z zakresu tematyki
projektu,
7) Oferent nie powinien być powiązanym 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 5% 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.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na
podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

a) Oferty należy złożyć do dnia 12 .11.2018 r. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail: biuro@zlotyklos.net lub
pisemnie na adres:
Eksport Import Handel Usługi Adam Tęsny
Rudnik Kolonia 51a k. Kraśnika
23-212 Wilkołaz
przy czym za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby
Spółki.
c) Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
d) Zapytania w zakresie przedmiotu zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail:
biuro@zlotyklos.net do dnia 07.11.2018 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami
jest Pan Adam Tęsny
e) Oferta powinna zawierać termin jej ważności (minimum 6 miesięcy)
f) Kompletna oferta składa się z:
− załącznika nr 1 Formularz oferty
− załącznika nr 2 Wykaz materiałów
− załącznika nr 3 Oświadczenia

7. UWAGI:
a) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania
ofertowego.
b) Złożenie oferty przez jednostkę naukową nie stanowi zawarcia umowy.
c) Aneksowanie warunków umowy z Wykonawcą jest dopuszczane w zakresie
zmiany terminów realizacji usługi badawczej pod następującymi warunkami:
- działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie;
- gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest
niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

………………………………………….
(pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej)

