Włocławek, 21.03.2018
Zapytanie ofertowe nr 02/03/2018
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu w ramach „Fundusz Badań i Wdrożeń –
Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczorozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.

I.

II.

Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego: Polimer Inno Tech Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie,
Adres biura/korespondencyjny: ul. Szeligiewicza 1, 40-074 Katowice
Adres Oddziału: ul. Toruńska 30, 87-800 Włocławek
NIP: 6431765377
Osoba do kontaktu: Piotr Machnik
Adres e-mail: p.machnik@polimerinnotech.pl
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:
www.polimerinnotech.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostki naukowej,
których celem jest opracowanie metody recyklingu odpadów po opakowaniach
wielomateriałowych i produkcji innowacyjnego regranulatu.
Oferent ma przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe nad technologią recyklingu odpadów
wielowarstwowych laminatów dla skali przemysłowej a następnie nad opracowaniem
proporcji składników innowacyjnego regranulatu, w tym plastyfikatorów, uniepalniaczy czy
barwników w celu stworzenia regranulatu. Wynikiem badań ma być stworzony innowacyjny
regranulat powstały w procesie recyklingu odpadów wielomateriałowych, który dzięki
zastosowaniu różnych dodatków pozwoli na stworzenie w procesie compoundingu blendy
tworzywowej.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowych badań, oferta cenowa na
wykonanie badań powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie zostaną poniesione na
przeprowadzenie badań, w tym:
- zakup materiałów, odpadów
- prowadzenie testów
- wynagrodzenie dla kadry naukowej
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KOD CPV: 73100000-3: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Termin płatności za wykonanie usługi: 14 dni od daty wystawienia faktury.
Faktura wystawiana jest po zakończeniu prac B+R i podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego potwierdzającego wykonanie prac.
Maksymalny termin realizacji prac B+R: do 30 czerwca 2018 roku.
Realizacja projektu przez Zamawiającego trwa do 13.07.2018 dlatego realizacja zadań
opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może przekroczyć daty 30 czerwca 2018 r.

III.

Kryteria dostępu:
1. Oferentem mogą być Jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.).
Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe::
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polską Akademię Umiejętności,
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
będące
organizacjami
prowadzącymi
badania
i
upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1)
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy na dzień złożenia oferty są powiązani z Zamawiającym kapitałowo bądź osobowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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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 kuratel.
Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego i złożenie oświadczenia
wraz z ofertą.

IV.

Zasady składania ofert:
1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim na załączonym wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta musi zawierać:
- Nazwę Oferenta, NIP, dane kontaktowe( adres, telefon, e-mail).
- Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach data
wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
- Zawierać cenę oferty (netto i brutto). Oferta powinna obejmować wszystkie koszty
niezbędne do prowadzenia prac B+R i opracowania technologii recyklingu odpadów
wielowarstwowych opakowań oraz innowacyjnego regranulatu.
- Zawierać wszystkie wymagane załączniki – oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 2)
- Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 02/03/2018

3. Termin składania ofert do: 29.03.2018 r. godz.16:00.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: p.machnik@polimerinnotech.pl lub dostarczona do biura pod
adresem: ul. Szeligiewicza 1, 40-074 Katowice w godzinach pracy biura ( pon. - pt. 8.00 16.00). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina
wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia kilku ofert, żadna z nich nie
będzie rozpatrywana.
9. Termin ważności oferty – min. 30 dni kalendarzowych
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V.

Pozostałe wymagania, które należy podać:
1. Termin wykonania zamówienia - Nie dłuższy niż do 30.06.2018 r.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem
oferty z przyczyn formalnych.

VI.

Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium oceny ofert:
Cena 100 pkt.
2. Sposób dokonywania oceny
Wygrywa oferent, który uzyska największą ilość pkt.
a) cena (100 pkt)
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
cena oferty najniższej / cena rozpatrywana dla danego oferenta * 100 = liczba punktów

VII.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie
na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w
ofercie. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej:
www.polimerinnotech.pl

VIII.

Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli
zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną
niezwłocznie zamieszczone na stronie: www.polimerinnotech.pl
Wprowadzone zmiany będą wiążące dla oferentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, zmiany ilości i rodzaju zadań w stosunku do określonych w
zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do
zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Oferenta informacji o wyborze jego oferty. Przedłużenie terminu na
podpisanie umowy możliwe jest tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy
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we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert.
4. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z
przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody
obu stron. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu. Wykonawca nie
może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.
5. W toku oceny realizacji projektu oraz wniosku o płatność składanego przez
Zamawiającego i ewentualnych pytań ze strony Instytucji Zarządzającej lub
Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. Zamawiający może żądać od
Wykonawcy, którego oferta została wybrana wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty i planowanych kosztów czy doświadczenia i potencjału merytorycznego do
wykonania przedmiotu zapytana ofertowego.
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