Karpin, 11.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/UE-BON/2018
Dotyczy:
Realizacja usługi badawczej polegającej na opracowaniu nowego wyrobu w ramach projektu
„Opracowanie receptury i procesu produkcji wyrobów ciastkarskich z odroczonym terminem
wypieku”
Szanowni Państwo,
W związku z powyższym zapraszamy Oferentów do składania ofert spełniających wymagania
z niniejszego zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia
umowy.
I.

Zamawiający:

Wójcik Spółka Jawna
Aleja Lipowa 53, Karpin, 05-252 Karpin
REGON: 360362141
NIP: 1251629948
KRS: 0000535524
II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Głównym zadaniem będzie opracowanie receptury i procesu produkcji wyrobów ciastkarskich
z odroczonym terminem wypieku o oczekiwanych właściwościach.
W ramach wykonywanej usługi, Oferent:
1) Określi w wyniku badań laboratoryjnych, dla których spośród grup ciast jest możliwe
opracowanie wyrobu,
2) Opracuje minimum 3 bazowe receptury dla wyrobów ciastkarskich należących do
poniższych grup ciast (należące do różnych grup spośród niżej wymienionych),
3) Włączy użytkowników końcowych w proces badań,
4) Dokona walidacji i optymalizacji receptur i procesu produkcji w warunkach
operacyjnych (produkcyjnych) pod kątem ich jakości sensorycznej oraz kosztów ich
wytworzenia.
5) Zaoferuje opcjonalne wsparcie we wdrożeniu wyników badań, obejmujące prace
rozwojowe w zakresie optymalizacji opracowanych wyrobów i technologii ich
produkcji w warunkach produkcyjnych, o maksymalnej wartości nie większej niż 50%
ceny ofertowej.

1

Grupy ciast:
1.
2.
3.
4.
5.

Ciasta biszkoptowo-tłuszczowe
Ciasta biszkoptowe z nadzieniem
Ciasteczka drożdżowe z nadzieniem
Ciasteczka kruche z nadzieniem
Ciasteczka z ciasta francuskiego z nadzieniem.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Oferenta powinny obejmować sprawdzenie
różnych kombinacji receptur i technik ich przygotowania (produkcji), wraz z włączeniem
użytkowników końcowych w proces badań.
Oferent na podstawie zebranych danych oraz założeń finansowych dostarczonych przez
Zamawiającego dotyczących maksymalnych kosztów składu recepturowego, opracuje
receptury i proces produkcji dla wskazanych grup wyrobów ciastkarskich. Proces produkcji
oraz końcowego wypieku musi być dostosowany do istniejących na rynku urządzeń.
W przypadku gdy w wyniku udokumentowanych prac B+R okaże się niemożliwe opracowanie
wyrobu bądź technologii produkcji, której efektem będzie uzyskanie produktu o
akceptowalnych walorach sensorycznych bądź też uzasadnionego ekonomicznie dla którejś z
w/w grup ciast wskazanej w ofercie, Oferent wykona prace zamienne polegające na
opracowaniu dodatkowej receptury dla ciast z innej grupy.
Dokumentacja końcowa dostarczana do Zamawiającego powinna obejmować także założenia
ekonomiczne dla procesu, a sama opracowywana technologia powinna posiadać uzasadnienie
ekonomiczne. Proces produkcji musi być skalowalny, to znaczy dostosowany do produkcji
masowej. Wyniki prac B+R zrealizowanych przez oferenta, Zamawiający zamierza wdrożyć
we własnej działalności gospodarczej.
Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przeprowadzenie prac B+R według zaproponowanej metodyki.
Powołanie zespołu do realizacji zamówienia.
Koordynacja wykonania prac w ramach zamówienia.
Walidacja opracowanych wyrobów w warunkach laboratoryjnych
Włączenie użytkowników końcowych w proces badań.
Optymalizacja opracowanych wyrobów i technologii ich produkcji pod kątem walorów
sensorycznych
7. Opracowanie dokumentacji końcowej (w formie raportu z prac B+R zawierającego
między innymi: opis składu recepturowego wyrobów, opis technologii produkcji tych
wyrobów, opis możliwości dalszego rozwoju wyrobów poprzez tworzenie nowych
generacji / odmian produktów, analizę rynku dla nowych wyrobów, zalecenia, wnioski).
Dokumentacja winna być dostarczona w formie papierowej w 2 egz. oraz w wersji
elektronicznej w formie edytowalnej.
8. Zobowiązanie do przeniesienia wraz z dokonaniem czynności zdawczo-odbiorczych
praw własności przemysłowej do opracowanych wyników prac – w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego określanego w ofercie, tj. bez dodatkowego
wynagrodzenia z tytułu przeniesienia tych praw.
9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w przedmiocie wsparcia
we wdrożeniu wyników badań, obejmującego prace rozwojowe w zakresie
optymalizacji opracowanych wyrobów i technologii ich produkcji w warunkach
produkcyjnych wg stawki roboczogodziny i maksymalnej wartości wskazanej w ofercie
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(nie większej niż 50% ceny ofertowej). Decyzja o skorzystaniu z prawa opcji zależy od
Zamawiającego i będzie uwarunkowana pozytywnym wynikiem niniejszego projektu
oraz pozyskaniem finansowania na inwestycję obejmującą wdrożenie wyników prac
B+R.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji projektu:
Usługę badawczą należy podzielić na zadania kierując się następującymi założeniami:
1) Zadania muszą się kończyć konkretnym rezultatem (kamieniem milowym).
2) Zadania mogą się nakładać, ale projekt powinien stanowić ciąg przyczynowo-skutkowy.
Osiągnięcie kamienia milowego oznacza gotowość do przystąpienia do kolejnego
zadania.
3) Minimalna liczba zadań: 1. Maksymalna liczba zadań: 8
4) Minimalny czas realizacji jednego zadania: 1 miesiąc, maksymalny czas realizacji
zadania: 5 miesięcy.
5) Zadania powinny być tak zdefiniowane, aby w wyniku ich realizacji dokonywany był
postęp naukowo-technologiczny (osiągnięcie coraz wyższych stopni TRL w wyniku
sekwencji zadań).
6) Przykładowy zakres prac:
Zadanie 1: Opracowanie koncepcji technologicznej wraz z identyfikacją produktów
spełniających założenia zastosowania w produkcji z odroczonym terminem wypieku w
wyniku badań laboratoryjnych
Zadanie 2: Opracowanie w warunkach laboratoryjnych 3 bazowych receptur dla
wyrobów ciastkarskich należących do różnych grup ciast wraz z ich oceną sensoryczną
Zadanie 3: Walidacja i optymalizacja receptur i procesu produkcji w warunkach
operacyjnych (produkcyjnych) pod kątem ich jakości sensorycznej oraz kosztów ich
wytworzenia
Powyższy wykaz zadań jest przykładowy. Oferent proponuje własny sposób realizacji
projektu.

III.

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji będzie punktowany według kryteriów. Maksymalny termin realizacji
Zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty wejścia w życie umowy.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia to 01.11.2018, przy czym może on ulec
zmianie w zakresie +/- 2 miesiące. Obowiązującym terminem realizacji zamówienia jest okres
wskazany w ofercie, liczony od daty wejścia w życie umowy obejmującej wykonanie
przedmiotu zamówienia. Zamawiający może podjąć decyzję o realizacji projektu „na własne
ryzyko”, tj. przed uzyskaniem informacji o pozyskaniu dofinansowania.
IV.

Tryb zamówienia

1
Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady
konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyn.
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3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych
informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
4 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O
dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową
wszystkich Wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
5. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia
umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego
zaproszenia do składania ofert.

V.

Warunki udziału w postępowaniu

1) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje zapleczem
technicznym i ludzkim zapewniającym wykonanie zamówienia w zadeklarowanym
terminie.
2) Wykonawca usługi jest jednostką naukową 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 późń. zm.)
posiadającą siedzibę na terytorium RP:
a. posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub;
b. spółką celową uczelni, o której mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym lub spółka celowa jednostki naukowej lub;
c. centrum transferu technologii uczelni lub;
d. przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej lub;
e. akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez podmioty wymienione w art.
21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
3) Rozliczenie finansowe oraz warunki realizacji zamówienia zostaną zawarte z wybranym
Wykonawcą w formie umowie. Warunki zawarte w umowie zostaną sporządzone w oparciu
o niniejsze zapytanie ofertowe.
4) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Oferent może wystawić fakturę VAT.
6) Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte
wykonanie zamówienia.
W zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
7) Posiadał doświadczenie w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych w zakresie
pokrewnym do tematyki projektu na użytek własny lub podmiotów zewnętrznych na
przestrzeni ostatnich trzech lat licząc od dnia zakończenia składania ofert w ramach
niniejszego zapytania. Doświadczenie powinno dotyczyć bezpośrednio Wykonawcy lub
kluczowych członków zespołu Wykonawcy, potwierdzone udokumentowanym
wykonaniem minimum 2 prac B+R.
8) Posiadał doświadczenie w zakresie realizacji zleconych prac badawczo-rozwojowych na
rzecz prywatnych podmiotów gospodarczych na przestrzeni ostatnich trzech lat licząc od
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dnia zakończenia składania ofert w ramach niniejszego zapytania, potwierdzone
wykonaniem minimum 2 usług. Doświadczenie powinno dotyczyć bezpośrednio
Wykonawcy lub kluczowych członków zespołu Wykonawcy.
9) W zakresie potencjału kadrowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował
i zaangażował do realizacji Zamówienia kluczowych członków zespołu, w skład którego
wejdą co najmniej:
a) osoba posiadająca minimum tytuł doktora, jako Kierownik Projektu: z wykształceniem
wyższym w kierunku technologia żywności, żywienie człowieka lub pokrewnym,
posiadający doświadczenie w realizacji usług B+R
10) W zakresie potencjału technicznego i know-how Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dysponował i zaangażował do realizacji Zamówienia wskazane w ofercie
zasoby techniczne i niematerialne potwierdzające zdolność do realizacji przedmiotu
Zamówienia.
11) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca:
a) Zrealizował przedmiot zlecenia ponosząc koszty bezpośrednie wskazane w ofercie, z
możliwością przesunięć pomiędzy wskazanymi kategoriami.
12) Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie jest równoznaczne z oświadczeniem o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych
lub kapitałowych, o których mowa w powyższym akapicie.
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o analizę złożonej oferty.

VI.

Sposób przygotowania oferty

1) Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim, która powinna zawierać:
 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr telefonu),
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Numer (jeśli dotyczy), datę przygotowania i datę związania ofertą (termin ważności
oferty). Oferta musi być ważna przez okres 120 dni od daty upływu terminu składania
ofert,
 Zakres i szczegółowy opis metodyki proponowanych do przeprowadzenia prac
badawczo-rozwojowych
 Cenę całkowitą netto (zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją
zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie) wraz ze specyfikacją elementów
cenotwórczych
 Wartości poszczególnych kosztów ponoszonych w zadaniach (budżet szczegółowy
projektu zawierający metodę oszacowania każdego ze wskazanych kosztów)
 Warunki i termin płatności,
 Okres realizacji przedmiotu oferty,
 Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub
opisany pieczęciami imiennymi).
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych
dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów,
jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym
musi pisemnie powiadomić Zamawiającego.
W ramach oferty należy wskazać szczegółowe działania (prace, czynności), które będą
realizowane przez Wykonawcę. Wykonawca powinien precyzyjnie opisać działania/prace,
które będą podejmowana w ramach realizacji oferty. Wraz z opisem zadań należy sporządzić
szczegółową wycenę poszczególnych zadań oraz planowanych w ich ramach działań (prac,
czynności), które Oferent powinien przedstawić w tabelach znajdujących się w załączniku nr 1
do niniejszego zapytania lub w innej formie, pozwalającej na stwierdzenie adekwatności
wydatków.

VII. Ocena ofert ze wskazaniem kryteriów oceny wraz z informacją o wagach dla
kryteriów punktowych:
ETAP 1. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE
1. Złożenie kompletnej oferty w wymaganym terminie w sposób określony w zapytaniu.
2. Wykonawca spełnia warunki formalne określone w punktach V.1 – V.6 zapytania
ofertowego. Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczeń złożonych w ofercie.
3. Wykonawca zadeklarował zaangażowanie kadry kluczowej zespołu do realizacji
zamówienia posiadającej wymagane wykształcenie i doświadczenie. Kryterium
weryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia w ofercie potwierdzonego
wykazem posiadanych zasobów kadrowych załączonym do oferty.
4. Wykonawca zadeklarował zaangażowanie zasobów rzeczowych oraz wartości
niematerialnych do realizacji przedmiotu zamówienia
5. Wartość usługi została uzasadniona poprzez przedstawienie wyceny poszczególnych
zadań, a zaplanowane wydatki są realne i adekwatne do realizacji celów zamówienia.
ETAP 2. KRYTERIA PUNKTOWE:
Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne i dopuszczonych do drugiego etapu oceny,
Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis metodyki proponowanego rozwiązania: 30%
Cena całkowita netto: 50%
Termin realizacji zamówienia: 5%
Sposób płatności: 5%
Udział kosztów pośrednich i zysku: 5%
Wsparcie Zamawiającego na etapie wdrożenia wyników prac: 5%

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
ofert
W odniesieniu do poszczególnych kryteriów, zostanie zastosowana następująca punktacja:
1. Opis metodyki proponowanego rozwiązania:
Kryterium stanowić będzie ocenę jakościową zaproponowanej metodyki prowadzenia prac
B+R.
 Ocena bardzo dobra: 30 punktów
 Ocena dobra: 20 punktów
 Ocena dostateczna: 10 punktów
 Brak informacji lub ocena niedostateczna: 0 punktów
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 30 punktów.
2. Cena całkowita netto:
Ocena punktowa w kryterium ”Całkowita cena netto” obliczona zostanie wg wzoru:
najniższa cena (netto) w ofertach
* 50 punktów
cena (netto) w badanej ofercie
Kryterium ceny obliczane będzie wg ceny ryczałtowej netto, na którą składają się wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego wykonania.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 50 punktów.
3. Termin realizacji zamówienia:
Nominalny, maksymalny termin realizacji Zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty wejścia w
życie umowy.
Oferent jest zobowiązany wskazać konkretne terminy realizacji poszczególnych zadań w
ofercie. Ocena punktowa przyznawana jest jako ocena całkowitego zadeklarowanego czasu
realizacji zamówienia wyrażonego w miesiącach. Kryterium premiuje tych oferentów, którzy
zadeklarują najkrótszy czas realizacji usługi. W zależności od okresu realizacji, punktacja
przydzielana będzie wg następujących zasad:
Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji zamówienia” obliczona zostanie wg wzoru:
7

Najkrótszy czas realizacji zamówienia w ofertach w miesiącach
czas realizacji zamówienia w badanej ofercie w miesiącach

* 5 punktów

Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 5 punktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kary w przypadku zakończenia projektu w
terminie późniejszym niż termin zadeklarowany. Wysokość kary będzie wynosić 5% całkowitej
wartości zamówienia za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia. W przypadku opóźnienia
większego niż 6 miesięcy, Zamawiający będzie miał prawo do rozwiązania umowy.
4. Sposób płatności:
W ramach kryterium oceniony zostanie deklarowany sposób zapłaty za realizację usługi, a
liczba punktów zostanie przyznana w sposób następujący:


Wynagrodzenie ryczałtowe płatne po zakończeniu realizacji każdej z części zlecenia
(zadania), na podstawie faktury wystawionej na podstawie końcowego protokołu
odbioru danej części (zadania), po osiągnięciu zakładanych rezultatów danego zadania
50% - Procentowa wartość oczekiwanej zaliczki
50%



* 5 punktów

Wynagrodzenie ryczałtowe płatne częściowo co miesiąc, na podstawie comiesięcznego
raportu określającego stan zaawansowania prac
50% - Procentowa wartość oczekiwanej zaliczki
* 1 punkt
50%

Maksymalna wartość oczekiwanej zaliczki może wynosić 50% wartości zlecenia lub danego
zadania.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 5 punktów.

5. Udział kosztów pośrednich i zysku:
W sytuacji, kiedy Oferent w przygotowanej ofercie umieścił kategorię kosztów pośrednich
i zysku, na wynik ostatecznej oceny ma wpływ wysokość przyjętego poziomu tych
składowych w odniesieniu do całkowitych kosztów realizacji zamówienia.
Wartości punktowe zostaną przyznane na podstawie udziału procentowego kosztów
pośrednich netto i zysku netto w całkowitej wartości netto zamówienia.
W kryterium „udział kosztów pośrednich” punkty zostaną przyznane zgodnie z zapisami:
 Suma kosztów pośrednich i zysku netto stanowi do 25% całości kosztów netto
zamówienia: punktacja liczona wg wzoru

8

25% - Zadeklarowany udział sumy kosztów pośrednich i zysku netto
* 5 punktów
25%



Udział kosztów pośrednich i zysku netto stanowią powyżej 25% całości kosztów netto
zamówienia: 0 punktów
W przypadku gdy oferent nie przewidział nałożenia marży w formie kosztów
pośrednich bądź zysku: 5 punktów.

Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 5 punktów.

6. Wsparcie Zamawiającego na etapie wdrożenia wyników prac:
W sytuacji, kiedy Oferent w przygotowanej ofercie zaoferował wsparcie na etapie
wdrożenia wyników prac, punktowane będzie udzielenie prawa opcji na realizację usługi
wsparcia na etapie wdrożenia wyników prac, obejmującego optymalizację opracowanej
technologii w warunkach produkcyjnych. Liczba punktów zależna jest od 2 parametrów:
a) Stawka roboczogodziny:
W ramach podkryterium preferowani będą oferenci, którzy zadeklarują jak najniższą
stawkę za roboczogodzinę przy realizacji usługi wsparcia:
Najniższa stawka roboczogodziny we wszystkich ofertach
* 2 punkty
Stawka roboczogodziny w badanej ofercie
b) Maksymalna wartość usługi:
W ramach podkryterium preferowani będą oferenci, którzy zadeklarują jak najniższą
maksymalną wartość usługi wsparcia:
Maksymalna wartość usługi we wszystkich ofertach
* 3 punkty
Maksymalna wartość usługi w badanej ofercie
Maksymalna wartość usługi nie może przekraczać 50% ceny ofertowej.
W przypadku braku wsparcia lub braku deklaracji w Ofercie – 0 punktów.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 5 punktów.

IX.
1.
2.
3.

4.

Opis sposobu przyznawania punktacji i wyboru oferenta
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Uzyskanie
najwyższej liczby punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę
punktów.
W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej,
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, kryteriami
rozstrzygającymi są kolejno kryteria 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
W przypadku otrzymania wyłącznie jednej spełniającej wymagania ważnej oferty,
Zamawiający może dokonać wyboru oferty z odstąpieniem od stosowania kryteriów
punktowych.
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X.
Informacje na temat zakresu wykluczenia:
1. W przypadku braku złożenia kompletnej oferty, brak choćby jednego załącznika bądź
niespełnienie któregokolwiek z wymogów postępowania, oferent zostanie wezwany do
złożenia brakujących dokumentów w przypadku gdy ich dostarczenie może wpłynąć na
rozstrzygnięcie postępowania.
2. Brak uzupełnienia oferty w terminie wskazanym w wezwaniu skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty.
3. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono;
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia finansowanego lub
współfinansowanego ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 powyżej, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

XI.

Forma płatności

Wykonawca otrzyma płatność przelewem, w terminie zgodnym z zadeklarowanym w ofercie
terminem płatności, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury.

XII.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę ofertową stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym zapytaniem
ofertowym.
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2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty
ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty,
3. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535) i będzie ona zmieniana w przypadku
urzędowej zmiany w trakcie realizacji zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
walucie krajowej (PLN).
5. Przy ustaleniu ceny oferty (wynagrodzenia) Wykonawca winien uwzględnić ewentualne
utrudnienia oraz przed jej ustaleniem wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące
dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, zakres usługi, użyte materiały, ich jakość
oraz wszelkie czynniki, które mogą mieć wpływ na cenę wynagrodzenia ryczałtowego.
6. Podanie ceny ofertowej nie zwalnia Oferenta z obowiązku podania jej kosztów
składowych wraz z uzasadnieniem i metoda oszacowania.

XIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu
wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a. z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji/planu badań,
b. w zakresie zmiany terminu wykonania oraz terminu płatności, o ile te zmiany są korzystne
dla Zamawiającego, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy,
c. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego,
d. aktualizacji rozwiązań badawczych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy,
e. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
f. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
g. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac
lub zmianę technologii, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy.
2. Zamawiający lub Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo
wystąpić o wykonanie usług zamiennych. Usługi zamienne nie mogą wykraczać poza zakres
umownego przedmiotu zamówienia a zmiana polegać może jedynie na modyfikacji usługi
określonej w planie badań. Żądanie dokonania usług zamiennych powinno zostać zgłoszone
na piśmie przed ich rozpoczęciem. Warunkiem wykonywania zamiennych będzie
niezmienność ceny umownej. Prace zamienne mogą być wykonane w szczególności w
przypadku, gdy w wyniku udokumentowanych prac badawczych okaże się niemożliwe
osiągnięcie konkretnego rezultatu projektu, nie stanowiącego istotnej bariery dla osiągnięcia
innych celów projektu.
3. Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie
usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli ich wykonanie stało się
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
11

XIV. Miejsce, termin i sposób składania ofert
Oferta winna być złożona w formie pisemnej na formularzu (wg Załącznika Nr 1 do
niniejszego zapytania) i zawierać niezbędne elementy wskazane w tym formularzu oraz
podpisy osób reprezentujących Oferenta, oraz datę związania ofertą (nie krócej niż 120 dni od
daty upływu terminu składania ofert). Oferta może być złożona na formularzu własnym o ile
zawiera on wszystkie wymagane informacje do jej oceny.
Oferty należy składać w terminie do dnia 19.07.2018 r. do godz. 24:00
a) Drogą elektroniczną na adres: przetargi@wojcikdomowespecjaly.pl w formie
skanu,
b) Osobiście w godzinach pracy biura, tj. 7 – 15 lub drogą listowną na adres
Zamawiającego.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
O wyborze wykonawcy zostaną poinformowani oferenci, którzy przystąpili do złożenia oferty.
Wybór Wykonawcy zostanie dokonany przez Zamawiającego niezwłocznie po upływie
terminu przyjmowania ofert.
Wymagania szczegółowe:
1. Kopertę z ofertą bądź e-maila należy zaopatrzyć w tytuł:
Oferta na wykonanie usługi objętej zapytaniem ofertowym nr 02/UE-BON/2018
2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta w
sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej ofertę (czytelny podpis).
W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika należy dołączyć kopię
pełnomocnictwa (nie wymaga się formy notarialnej).
3. Oferta musi zawierać adres poczty elektronicznej przeznaczony do doręczeń
korespondencji związanej z realizacją niniejszego postępowania. W przypadku
konieczności dokonania uzupełnienia, sprostowania lub wyjaśnień do oferty, na adres
ten będzie kierowana korespondencja. Terminy na udzielenie odpowiedzi będą liczone
od dnia wysłania zawiadomienia na podany adres. Zamawiający nie odpowiada za
prawidłowość działania poczty e-mail Oferenta
4. Oferta musi zawierać edytowalną wersję formularza oferty (przekazaną emailem wraz z podpisanym skanem oferty lub nagraną na nośniku
elektronicznym w przypadku przekazania oferty w formie papierowej.
XV.

Uwagi:

Zamawiający:
1) zastrzega sobie prawo zmiany terminu nadsyłania ofert bez podania przyczyny,
2) zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyboru ofert bez podania przyczyny,
3) zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny,
4) zastrzega sobie prawo do negocjacji wybranej oferty, w szczególności w zakresie
harmonogramu płatności i kwot płatności cząstkowych.
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XVI. Załączniki:
1) Formularz oferty
Celem uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt mailowy z Adamem Panasikiem
do dnia upływu terminu składania ofert poprzez adres e-mail:
przetargi@wojcikdomowespecjaly.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wiadomości e-mail, które
zostaną przesłane po upływie wskazanego powyżej terminu.

Wspólnik
Łukasz Wójcik
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