ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2016
na opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania lekkich spodów z ekspandowanych
elastomerów na bazie blokowych kauczuków termoplastycznych butadien – styren – butadien
z otokami z tworzyw sztucznych i skór naturalnych.
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
„REWOP” PORĘBA WOJCIECH
Wola Ducka ul. Mostów 12, 05-408 Glinianka
REGON: 490071670
NIP: 7340007789
Tel. / fax: +48 0-22 789-96-34
Tel.: +48 0-22 795-16-60
e-mail: rewop@rewop.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z regulaminem
konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorców, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
3. Termin i sposób złożenia oferty
3.1.

Ofertę można składać do dnia 30 listopad 2016 rok, do godziny 14:00. Oferta może
być
przesłana
w wersji elektronicznej na adres: rewop@rewop.pl lub w wersji papierowej dostarczona
osobiście na adres firmy.
3.2. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego).
3.3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
3.4. Okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy od dnia jej złożenia.
3.5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonanie usługi badań związanych z opracowaniem i
wdrożeniem technologii przetwórstwa wtryskowego ekspandowanych elastomerów na bazie
blokowych kauczuków termoplastycznych butadien – styren – butadien w projekcie pt.:
„Opracowanie
i wdrożenie technologii wytwarzania lekkich spodów z ekspandowanych elastomerów na
bazie blokowych kauczuków termoplastycznych butadien – styren – butadien z otokami z
tworzyw sztucznych i skór naturalnych.” o wartości nieprzekraczającej 400 000,00 zł netto.
Zakres oferty powinien obejmować:
1. Opis prac badawczych, które umożliwią opracować technologię będącą przedmiotem
oferty .
2. Opis parametrów funkcjonalnych /użytkowych produktów otrzymanych w wyniku
zastosowania technologii.
3. Wytyczne do wymagań środowiska produkcyjnego niezbędnego do wdrożenia
technologii.

5. Kod i nazwa kodu CPV
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
18842000-3 - Podeszwy
19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych
19710000-6 - Kauczuk syntetyczny
19500000-1 - Guma i tworzywa sztuczne
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Okres realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekraczać 18 miesięcy.
Oferent składa zobowiązanie i gotowość do realizacji usług w terminach wskazanych we
wniosku
o dofinansowanie (w przypadku otrzymania wsparcia przez Zamawiającego).
7. Warunki udziału w postępowaniu – wymagania dotyczące
oferenta (Wykonawcy)
Zgodnie z dokumentacją konkursową (http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenieokonkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r) wykonawcą usług stanowiących przedmiot zamówienia
mogą być jednostki naukowe 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 późn. zm.), posiadające przyznaną kategorię
naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową
ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy w formie
komunikatu o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym.

Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie oraz potencjał do realizacji projektów
badawczych w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia i potencjał do wykonania
zamówienia. Oferent musi posiadać odpowiednie laboratoria, wyposażone w urządzenia
umożliwiające wykonanie badań z zakresu trwałości użytkowej obejmującej konstrukcję i
właściwości wytrzymałościowe (np. odporność na zginanie, grubość elementów spodowych,
odporność na ścieranie, wytrzymałość na rozdzieranie, wytrzymałość przy rozciąganiu,
wytrzymałość połączenia między warstwami w spodach wielowarstwowych, wytrzymałość na
rozwarstwianie połączenia klejowego z próbką boksu bydlęcego) zgodnie z obowiązującymi
normami.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Zakres wykluczenia oferenta
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są oferenci, którzy:
 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
 są podmiotami powiązanymi osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania osobowe bądź kapitałowe 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 udziałów lub co najmniej 5 % akcji,

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 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.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
9. Kryteria wyboru
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium
Kryterium
Wag
a
CENA
70%
TERMIN REALIZACJI
30%
ZAMÓWIENIA
Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena i termin realizacji zamówienia wynosi
100.
Punkty za kryterium CENA zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej)/(Cena oferty badanej) × 100 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 100. Waga tego kryterium: 70%.
Punkty za kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA zostaną przyznane w skali
punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:
Liczba punktów
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
50
Do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie
projektu
100
Do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie
projektu
Maksymalna ilość punktów za TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 100. Waga tego
kryterium: 30%.
Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = 70%×C + 30%×T, gdzie:
O – łączna ocena punktowa
C – punkty za cenę oferty
T – punkty za termin realizacji zamówienia
10.

Informacje dodatkowe

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.rewop.pl oraz na
stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej, która jest dostępna pod adresem:
www.parp.gov.pl
(Dofinansowanie/Fundusze
2014-2020/Zamówienia
wnioskodawców i beneficjentów).
 Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert może zwrócić się do Oferenta o
wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na
obiektywną ocenę oferty.
 Po dokonaniu badania i oceny ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w
oparciu o kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania na stronie internetowej
www.rewop.pl oraz na stronie Instytucji Pośredniczącej, która jest dostępna pod
adresem: www.parp.gov.pl (Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia
wnioskodawców
i beneficjentów).
Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2

