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Pławno, dn. 30.05.2018r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na wykonaniu rysunków cad 

elementów ula z materiału eps i epp oraz wykonaniu rysunków cad form i elementów formy do wykonania w/w 

kształtek ula w celu budowy formy wraz z doborem konstrukcji stalowych, w związku z projektem, który będzie 

realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 "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 roku 2018. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja EKOOSTOJA 

Ul. Plac Wolności 26 

97-540 Pławno 

NIP: 772-240-59-68 

REGON 361433251 

KRS: 0000556523 

 

Pytania dot. zapytania ofertowego należy kierować drogą mailową na adres biuro@ekoostoja.com lub telefonicznie 

na numer 608-729-046. 

 

 

II. INFORMACJA OGÓLNA 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020). 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. Wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do 

składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o tym zostanie niezwłocznie 

przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

6. Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie: www.ekoostoja.com 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Kod CPV: 73200000-4- Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo - rozwojowej polegającej na: 

1. Wykonanie rysunków cad elementów ula eps i epp wraz z symulacjami wytrzymałościowymi użytych 

materiałów i projektów geometrycznych według zleconych wymiarów form, w tym: 

- Elementy 1 - rysunki cad 2D i 3D kształtek/elementów unifikujących tzn: jeden element pełniący funkcję 

dennicy, dachu, powałki i podkarmiaczki oraz wszystkich innych elementów mieszczących się w geometrii 

formy i możliwych do wykonania poprzez wariacje formy 

- Elementy 2 - rysunki cad 2D i 3D kształtek elementów rodni i miodni i pozostałych elementów składowych ula 

oraz wszystkich innych elementów mieszczących się w geometrii formy i możliwych do wykonania poprzez 

wariacje formy 
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2. Wykonanie rysunków cad formy i elementów formy do wykonania (produkcji z materiału eps i epp) w/w 

kształtek ula w celu budowy formy wraz z doborem konstrukcji stalowych według założeń obsługowych maszyny i 

konstrukcji komór maszyny. 

 

W załączeniu zdjęcia obrazujące elementy składowe ula oraz wariacie do unifikacji w ramach 1 lub 2 form a nie jak 

dotychczas ile elementów tyle form. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od 3.09.2018 do 12.10.2018 roku. 

Podane powyżej terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiające realizację przedsięwzięcia w zakładanych 

terminach, w tym również jeżeli Zamawiający nie uzyska akceptacji wniosku przez PARP na realizację 

przedsięwzięcia. 

  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Wyszczególnione powyżej prace planowane są do realizacji w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w 

ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 "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 roku 2018. 

Zgodnie z dokumentacją konkursową dla w/w poddziałania ogłoszoną w dniu 19.02.2018 przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości [http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja-2017/poir-2-3-2-2018] wykonawcą usług, o 

których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r., poz. 1620, z późn. zm.), 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. 

 

Do udziału w postępowaniu zaproszone są podmioty spełniające powyższe kryteria. 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 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: 

- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorującego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VI. INFORMACJA NA TEMAT ISTOTNYCH DODATKOWYCH WARUNKÓW REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

Ubiegając się o zamówienie oferent wyraża zgodę na zawarcie następujących warunków w postanowieniach 

umownych: 

- Zamawiający zamierza zawrzeć z wykonawcą umowę warunkową- Umowa wejdzie w życie pod 

warunkiem, że Zamawiający uzyska na realizację projektu dofinansowanie, gdzie uzyskanie dofinansowania 

jest rozumiane jako zawarcie przez zamawiającego umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

"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”. 

- Termin związania ofertą – minimum 7 miesięcy, 

- Przewidywany termin podpisania umowy – wrzesień 2018. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferta musi zostać sporządzona na udostępnionym wzorze oferty i musi zawierać: 

1. Dane teleadresowe wykonawcy wraz z osobą do kontaktu w sprawie oferty (nr telefonu, email), nr NIP. 
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2. Opis doświadczenia wykonawcy, w tym: wyszczególnienie opracowanych konstrukcji, doborów materiałowych, 

projektowaniu, wykonaniu form. 

3. Podpis osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania oferenta. 

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego w terminie od dnia 15.06.2018 

do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego –osobiście lub pocztą na adres: 

Fundacja EKOOSTOJA 

Ul. Plac Wolności 26 

97-540 Pławno 

Z dopiskiem: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego - Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP” 

 

lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@ekoostoja.com 

decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego, lub data wpływu korespondencji mailowej na skrzynkę 

zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem 

oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 

 

KRYTERIUM WAG (%) 

A. Cena netto w przeliczeniu na PLN: 50% 

B. Potencjał Wnioskodawcy do wykonania usługi: 50% 

Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 

 

Ad. A 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cene netto zakupu usługi badawczo-rozwojowej: 

 

Cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej x waga x 100 = ilość punktów 

 

Ad. B 

Punkty za kryterium „Potencjał wykonawcy do wykonania usługi” – wyrażony liczbą zrealizowanych zleceń o 

których mowa w pkt VII pkt. 2 i zostaną przyznane w następujący sposób: 

 

Liczba doświadczenia badanej oferty/największa liczba doświadczenia spośród badanych ofert x waga x 100 = ilość 

punktów. 

 

Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami 

obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.: 

- Zasada przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 

- Zasada ochrony uczciwej konkurencji, 

- Zasada swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług 

 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 – Zdjęcia obrazujące elementy ula 
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Pieczęć i czytelny podpis 

Zamawiającego 


