ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
Opracowanie innowacyjnego ekologicznego płynu
niskokrzepnącego na bazie surowców nietoksycznych
dotyczące wyboru podwykonawcy prac projektu przez uczelnię publiczną,
państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą
organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę

Warszawa, 26 listopada 2015r.

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi
priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+I", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2
„Bony na innowacje dla MŚP" w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020

1.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Towarzystwo Gospodarcze TASK Sp. z o. o.
NIP: 522 000 43 04
REGON: 010599489
adres: ul. Belwederska 36/38 m. 106, 00-594 Warszawa
tel. +48 46 861 92 59
fax +48 46 861 92 59

2.

Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego

3.

Opis przedmiotu zamówienia.
o Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnego ekologicznego
płynu niskokrzepnącego na bazie surowców nietoksycznych

Cele realizacji Projektu:
 Analiza problemów opracowania i produkcji płynów niskokrzepnących
1.Przegląd oraz analiza norm krajowych i międzynarodowych,
związanych z badaniami właściwości płynów niskokrzepnących w
aspekcie opracowania płynu na bazie surowców nietoksycznych.
2.Analiza rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych układów chłodzenia
nowoczesnych silników spalinowych - działanie korozyjne płynów na
elementy układów chłodzenia.
3.Wybór

istotnych

parametrów

płynów

niskokrzepnących,

na

podstawie których możliwa będzie weryfikacja właściwości nowo
komponowanych płynów.
 Opracowanie

nowych

produktów

oraz

propozycji

procesu

technologicznego w zakresie produkcji
1. Przygotowanie wstępnych składów chemicznych nowych płynów na
bazie surowców nietoksycznych i wytworzenie próbek do badań.

2.Wykonanie badań właściwości fizyko-chemicznych próbek płynów
niskokrzepnących, głównie:
•przyspieszonych badań korozyjnych z wykorzystaniem technik
elektrochemicznych dla metali i ich stopów opisanych w normie PN93/C-40008/09 w środowisku płynu niskokrzepnącego w celu
określenia potencjału repasywacji oraz gęstości prądu korozyjnego
(badania właściwości inhibitorów korozji).
•badania gęstości oraz pozostałych wielkości fizyko-chemicznych
(między innymi.: pH, rezerwa alkaliczna, temperatura krystalizacji).
3.Analiza wyników badań korozyjnych i badań wielkości fizykochemicznych.
4.Opracowanie optymalnych receptur nowych produktów zgodnie z
założoną charakterystyką.
 Sprawdzenie i demonstracja nowego produktu w warunkach co
najmniej laboratoryjnych
1.Wykonanie próbnych partii płynów niskokrzepnących na bazie
surowców nietoksycznych.
2.Badania próbnych partii płynów niskokrzepnących zgodnie z normą
PN-93/C-40008/09.
3.Analiza wyników badań próbnych partii płynów w celu wyboru
najlepszej kompozycji płynu niskokrzepnącego na bazie surowców
nietoksycznych.
4.Okreśłenie

formy

produktu

do

komercjalizacji

wraz

z

rekomendacjami składu/ów płynu/ów niskokrzepnącego na bazie
surowców nietoksycznych
5.Określenie wymagań technologicznych dla nowego produktu
 Nowy produkt powinien charakteryzować się :
1. Baza płynu: surowce nietoksyczne
2. spełnieniem wymagań PN-93/C-40008/09

o Wykluczone jest zlecanie całości lub części prac podmiotom trzecim.
o Pozostałe warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
 Wykonawca posiada zasoby techniczne i kadrowe pozwalające na
realizację przedmiotu zamówienia – należy załączyć opis
 Wykonawca posiada doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju
płynów samochodowych – należy załączyć opis

4.

Termin realizacji zamówienia.
31 marca 2017r.

5.

Zamówienia częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych

6.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.

6.1 Zgodnie z dokumentacją konkursową dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", ogłoszoną w dniu
31

lipca

br.

przez

Polską

Agencję

Rozwoju

Przedsiębiorczości

(http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-2-bony-nainnowacje-dla-msp-2015-r ), wykonawstwo usługi można zlecać wyłącznie uczelni
publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej
jednostce naukowej będącej 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 badawczorozwojowej 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) i
otrzymała, co najmniej ocenę B.
6.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek, zapisany w
punkcie 6.1 oraz dodatkowo:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.3. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na
podstawie oświadczenia Oferenta.

6.4 W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. 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 przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) 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.”

7.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7.1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
7.2. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7.3 Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
8.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami;
Tadeusz Lennik
Tel. +48 46 861 92 59
e-mail: tadeusz.lenik@tgtask.pl

9.

Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Termin i miejsce złożenia oferty.
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
Kąty 60A, 96-500 Sochaczew
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2015r. do godz. 12:00.

lub pocztą elektroniczną na adres biuro@tgtask.pl
O spełnieniu powyższego kryterium decyduje termin wpływu kompletnej oferty do
Zamawiającego.
11. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 grudnia 2015r. o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
12. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie
tych kryteriów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.
1

Rodzaj Kryterium
Cena

Sposób oceny

Punktacja
Od 0 do 60

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny
badanej oferty mnożony przez 60

2

Ocena posiadanych

Od 0 do 30

10 punktów za posiadanie laboratorium

zasobów techniczno –

umożliwiającego wytworzenie partii

kadrowych pozwalających

próbnej, 0 punktów za brak takiego

na realizację przedmiotu

laboratorium.

zamówienia

10 punktów za posiadanie akredytacji
laboratorium badawczego (zgodnie z PNEN ISO/IEC 17025) w zakresie
realizowanych prac, 0 pkt. za brak
akredytacji laboratorium badawczego
10 punktów za włączenie końcowych
użytkowników w proces tworzenia
nowego produktu, 0 punktów za brak
udziału użytkowników końcowych w
procesie tworzenia nowego produktu.

3

Ocena dokonań

Od 0 do 10

5 punktów za min 1 publikację naukową

naukowych w dziedzinie

w dziedzinie materiałów

materiałów

eksploatacyjnych dla przemysłu

eksploatacyjnych dla

motoryzacyjnego, 0 punktów za brak

przemysłu

publikacji.

5 punktów za posiadanie patentu w

motoryzacyjnego

zakresie materiałów eksploatacyjnych dla
przemysłu motoryzacyjnego, 0 punktów
za brak patentu.

13. Pozostałe informacje.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do
wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia,
2) unieważnienia postępowania,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego
zapytania.
5) zawarcia z wybranym oferentem umowy warunkowej na realizację przedmiotu
zamówienia,

wchodzącej

w

życie

pod

warunkiem

podpisania

przez

Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.3.2
„Bony na innowacje dla MŚP" w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach którego prowadzone jest niniejsze
postępowanie ofertowe.
6) zmiany, na etapie podpisywania i realizacji umowy z wykonawcą, warunków
umowy, takich jak w szczególności: termin realizacji prac, terminy płatności itp.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie
środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Załącznik Nr 1
..............................................
(pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy . ……………….......………………………………………….....…………………….
…………………………………………......…………………………………………......……….………….,
Adres siedziby …………………………......…………………………………………......……….……...….
………………………………………………......……………………………………….......……….……….,
Adres do korespondencji …………………......…….…………………………………….......………....…..
…………………………………………………….…………………………………………….………….….,

Nr tel. - ................................................................, Nr fax - ....................................................................,
Dane Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………
1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie
…………………………………………………………………………..………………………………….
Oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:
Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ................................................................................zł),
(słownie:.............................................................................................................................................zł)
stawka podatku VAT ......................... %,
kwota podatku VAT ……….......……................... zł,
(słownie:............................................................................................................................................ zł)
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:............................................................................... zł,
(słownie:..............................................................................................................................................zł).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej
przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją
zamówienia.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, a na
potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie wszystkie wymagane dokumenty.
6. W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania
zamawiającego.
8. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia …………………………...
9. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane samodzielnie, bez zlecania całości lub części prac
podmiotom trzecim, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym.

...........................
(miejscowość i data)

…………...........................
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2
..............................................
(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy . ……………….......………………………………………….....…………………….
…………………………………………......…………………………………………......……….………….,
Adres siedziby …………………………......…………………………………………......……….……...….
………………………………………………......……………………………………….......……….……….,
Adres do korespondencji …………………......…….…………………………………….......………....…..
…………………………………………………….…………………………………………….………….….,

Nr tel. - ................................................................, Nr fax - ....................................................................,
Dane Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………………………
1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie
…………………………………………………………………………………………………………………
…..,
oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego i składam
wszystkie wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do
art.24 PZP

........................................
(miejscowość i data)

……………………..……………
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3
..............................................
(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
Nazwa Wykonawcy . ……………….......………………………………………….....…………………….
…………………………………………......…………………………………………......……….………….,
Adres siedziby …………………………......…………………………………………......……….……...….
………………………………………………......……………………………………….......……….……….,
Adres do korespondencji …………………......…….…………………………………….......………....…..
…………………………………………………….…………………………………………….………….….,

Nr tel. - ................................................................, Nr fax - ....................................................................,
Dane Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
..................................................................................................................................................................
.........................(wypełnić zgodnie z zapytaniem)
oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.”

........................................
(miejscowość i data)

……………………..……………
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

