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Przytkowice, 20 czerwca 2016 r.  
 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych Projektu przez uczelnię publiczną, 
państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją 

prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę1 

 
Prace badawcze są planowane w ramach Projektu ENERGY 2000 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ENERGYLANDIA sp. k., który ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach 
I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,  

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 
 
 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest składane w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych 

 
 

I. NAZWA, DANE REJESTROWE ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ  
ENERGYLANDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
(dawniej: ENERGY 2000 - TECHNICO M. A. GOCZAŁ SPÓŁKA JAWNA) 
Przytkowice 532A 
34-141 Przytkowice 
 
Uwaga: Adres składania ofert: Al. 3-go Maja 2, 32-640 Zator – Biuro Energylandia. 
 
KRS: 0000605098 
NIP: 5511735768 
REGON: 070883960 
tel.:  33 – 486 15 00 
e-mail: przetargi@energylandia.pl  
 

II.  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONE ZOSTA NIE 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 
Strona internetowa: www.energylandia.pl (w dalszej części zwana również strona internetowa WWW) 

III.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Ofertę może złożyć podmiot spełniający warunki określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
4. Oferenci nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (realizacji przedmiotu niniejszego 

Zapytania Ofertowego). 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
                                                           
1 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 badawczo-rozwojowej 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. 
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IV.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  
 

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności - konkurs ofert. 
 

V. DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  
 
20 czerwca 2016 roku. 

 
VI.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Głównym celem prac jest opracowanie technologii wytworzenia taniego, innowacyjnego kompozytu 
drzewnego stanowiącego alternatywę względem dostępnych w ograniczonym zakresie twardych i 
charakteryzujących się wysoką gęstością, egzotycznych gatunków drewna np. drewna z rodzaju ipe 
(Tabebuia sp.) występujących w Ameryce Południowej lub drewna azobe (Lophira alata Banks ex Gaertn.) 
z Afryki, które ze względu na swoje właściwości (surowiec określany mianem drewno żelazne), stosowane 
jest m.in. do produkcji torowisk i elementów narażonych na działanie dynamicznych sił o zmiennym 
kierunku oddziaływania, np. elementy rollercoaster'ów. Surowcem wyjściowym dla nowego tworzywa 
powinno być drewno pochodzące z lasów zarządzanych zgodnie z zasadą zachowania trwałości lasów, 
zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody (FSC, PFSC). 

Zakres prac obejmuje: 
• wskazanie optymalnego gatunku drewna (pod względem ceny jednostkowej oraz budowy 

anatomicznej umożliwiającej relatywnie prostą jego modyfikację), jako podstawowego 
surowca do produkcji kompozytu warstwowego o najlepszych właściwościach fizycznych i 
mechanicznych; 

• badania służące doborowi odpowiedniej grubości fornirów gwarantującej otrzymanie 
kompozytu warstwowego o jednorodnych, powtarzalnych wartościach parametrów 
fizycznych i mechanicznych; 

• badania celem wskazania najkorzystniejszego układu warstw kompozytu, w odniesieniu do 
jego właściwości fizycznych i mechanicznych; 

• badania nad doborem zbrojenia kompozytu w postaci międzywarstwy, gwarantującej 
uzyskanie wysokiej stabilności wymiarowej i wytrzymałościowej nowo powstałego 
materiału warstwowego; 

• badania nad doborem właściwych środków wiążących, wykazujących wysoką adhezję do 
powierzchni różnych materiałów wykorzystywanych przy tworzeniu kompozytu 
warstwowego, jednocześnie charakteryzujących się wysoką odpornością na działanie 
czynników starzeniowych (wysoki gradient zmienności temperatury i wilgotności 
powietrza, promieniowanie UV), odzwierciedlających warunki eksploatacji; 

• określenie wpływu poszczególnych parametrów modyfikacji materiałowej i procesowej, tj.: 
zróżnicowana grubość fornirów z uwzględnieniem procesowej modyfikacji ich struktury, 
jak też układu w gotowym kompozycie oraz środków wiążących i wzmacniających na 
finalne właściwości fizyczno - mechaniczne; 

• optymalizację procesu wytwórczego - ustalenie parametrów technologicznych każdej 
operacji i określenie zależności między nimi, polegająca na zbadaniu poszczególnych 
parametrów materiałowo - procesowych na kilku poziomach zmienności danego czynnika  
oraz wyznaczeniu interakcji między tymi parametrami. 

W ramach wskazanego zakresu prac wymagane jest przeprowadzenie kompleksowych badań właściwości 
fizycznych i mechanicznych kompozytów wytworzonych na kilku poziomach zmienności wskazanych 
czynników materiałowo - procesowych dla poszczególnych wariantów, tj.: 
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• wytrzymałość na zginanie statyczne,  
• moduł sprężystości przy zginaniu statycznym, 
• wytrzymałość na zginanie dynamiczne,  
• udarność, 
• wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do włókien, 
• wytrzymałość na ściskanie prostopadłe do włókien, 
• twardość metodą Brinella,  
• ścieralność powierzchni,  
• chropowatość powierzchni, 
• zdolność utrzymywania łączników,  
• badanie odporności ogniowej metodą kalorymetru stożkowego, 
• analiza rozkładu gęstości wytworzonych materiałów, 
• spęcznienia po 24 h moczenia w wodzie, 
• analiza właściwości powierzchni (kąt zwilżania, zwilżalność, swobodna energia 

powierzchniowa), 
• określenie stabilności wymiarowej w efekcie oddziaływania klimatu o zróżnicowanych 

parametrach (temperatura i wilgotność względna powietrza) oraz poddanie wytworzonego 
materiału procesowi sztucznego starzenia, 

• zmiany barwy na skutek fotostarzenia. 

Prace powinny objąć również przeprowadzenie prób wytwarzania najkorzystniejszych wariantów 
kompozytów opracowanych w warunkach laboratoryjnych w skali przemysłowej. Bezpośrednio pozwoli to 
na weryfikację dobranych w skali laboratoryjnej parametrów technologicznych w warunkach 
przemysłowych. 

 
VII.  KODY CPV ZAMÓWIENIA  

73200000-4 
73120000-9 
73111000-3 
 

VIII.  SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

IX.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWY  
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

X. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO   
 

1. Rozpoczęcie: z dniem wejścia w życie podpisanej umowy warunkowej pomiędzy Zamawiającym a 
wyłonionym w drodze niniejszego konkursu oferentem (spełnienie się warunku wskazanego w umowie 
warunkowej). 
 

2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: do 24 miesięcy o momentu wejścia 
w życie podpisanej umowy warunkowej. 
  
 

XI.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
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Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane 
na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie 
jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty: 

1. Posiadanie statusu: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytut PAN lub innej 
jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których 
mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., 
które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek 
naukowych, o których 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 . 
 
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego 
element Formularza ofert – Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w 
warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.  
  

2. 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 mieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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, 
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. 

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania ww. powiązań 
stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.  

 
3. Oferent powinien dysponować potencjałem osobowym popartym dorobkiem naukowym, zdolnym 

do wykonania przedmiotu Zapytania Ofertowego. 

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie 
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.  
 

4. Oferent powinien posiadać odpowiednie doświadczenie w zakresie (tematycznym) związanym z 
przedmiotem zapytania ofertowego. Odpowiednie doświadczenia wynikać będzie przykładowo z 
następujących doświadczeń: doświadczenie wynikające z wykonywanej pracy zawodowej; 
doświadczenie wynikające z prowadzenia branżowych szkoleń i/lub udział w konferencjach; 
doświadczenie wynikające z współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji wspólnych, 
projektów naukowych (prac badawczych) i/lub dydaktycznych; doświadczenie wynikające z 
publikacji tematycznych; doświadczenie wynikające z realizowanych (zrealizowanych) grantów 
badawczych; doświadczenie wynikające ze współpracy międzynarodowej z ośrodkami naukowymi; 
doświadczenie wynikające ze współpracy z przemysłem (związanym z przetwórstwem materiałów 
drewnianych); doświadczenie wynikające z realizacji projektów o zbliżonych charakterze, tj. prac 
badawczych lub badawczo-rozwojowych, w których zakres przeprowadzonych tematycznie badań 
jest pokrewny z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego; doświadczenie wynikające z 
realizacji projektów obejmujących prace B+R (działalność badawcza i rozwojowa) nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do 
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działalności gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory użytkowe, lub inne 
przemysłowe zastosowania wyników prac B+R. 

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Wykazu doświadczeń 
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 
 

5. Oferent powinien dysponować potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu 
niniejszego zapytania ofertowego. 
 
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Wykazu potencjału 
technicznego stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w 
warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.  
 

6. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) 
korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia 
materiałów, surowców, energii niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.  
Powyższe zgodnie m.in. z zasadą zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony 
przyrody (FSC, PFSC). 
 
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego 
element Formularza ofert – Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania w/w 
warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 
 

7. Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających 
spełnienie ww. warunków od każdego z Oferentów, którzy złożą ważna ofertę. Uzupełnienie 
dokumentów musi nastąpić w ciągu 30 dni roboczych. Uprawnienie to jest niezależne od 
obowiązku oferenta przewidzianego w pkt. XII poniżej.  

 

XII.  WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW , JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:  

a) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego 
Załączniki nr 2-3 do Zapytania ofertowego. 

b) Aktualne odpisy z dokumentów rejestrowych Oferenta. 
 

XIII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

XIV.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA  

 

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego oraz 
Załączników w terminie do dnia 27 czerwca 2016 roku godziny 10:00. Zamawiający odpowie bez 
zbędnej zwłoki na zadane pytanie. Jeżeli pytania i odpowiedzi związane będą ze szczegółami 
technicznymi niezbędnymi do przygotowania oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego to zostaną 
one również opublikowane na stronie WWW Zamawiającego w miejscu, w którym potencjalni oferenci 
będą mogli zapoznać się z Zapytaniem Ofertowym. Oferenci zobowiązani są do stałego monitoringu 
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strony internetowej WWW Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi pytaniami i 
odpowiedziami Zamawiającego mającymi wpływ na treść przygotowywanych ofert. 

2. Zapytanie należy kierować na adres osób uprawnionych do kontaktu wskazanych w punkcie XVI 
Zapytania ofertowego. 
 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY (WYNAGRODZENIA ) 

1. Cena (wynagrodzenie) oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym 
również koszty towarzyszące wykonaniu prac, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw 
autorskich i zależnych do utworów, praw własności przemysłowej. 

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich. 

XVI.  OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI  

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: 

Nazwisko i imię Stanowisko tel./e-mail 

 

Rafał Smajek 

 

Kierownik Projektu.  

 

e-mail: 
przetargi@energylandia.pl  

 

XVII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej. 
3. Do oferty dołącza się wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami niniejszego Zapytania Ofertowego. 
4. Oferta musi być podpisana przez Oferenta (upoważnionego przedstawiciela Oferenta), a wszystkie jej 

strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z 
załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub 
w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez Oferenta. 
8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
9. Oferta powinna zawierać cenę oraz termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. Ponadto oferta 

powinna zawierać: datę sporządzenia, pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, 
numer faksu, termin ważności oferty, dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-
mail). 

10. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę, co do których Oferent zastrzega, że 
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

11. Koszty złożenia oferty ponosi składający ofertę. 
 

XVIII.  MIEJSCE, TERMIN I INNE WARUNKI SKŁADANIA OFERT  
1. Oferty można składać do dnia 29 czerwca 2016 r. do godziny 10:00 (termin składania ofert). 
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście (również 

przez posłańca) w zamkniętej kopercie z tytułem: „Technologia budowy innowacyjnego Roller 
Coastera drewnianego” na adres zamawiającego: ENERGY 2000 spółka z ograniczoną 



 
 

 

 

Strona 7 z 14 

 

odpowiedzialnością ENERGYLANDIA sp. k., al. 3 Maja 2, 32-640 Zator – biuro Energylandia –  z 
dopiskiem na kopercie „nie otwierać przed godz. 10:01 w dniu 29 czerwca 2016 roku” (miejsce 
składania ofert).  

3. Wiążąca jest data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Biuro Energylandia jest czynne 
codziennie w godzinach 9-18. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 
5. Na kopercie winien znajdować się adres Oferenta.  
6. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „Zmiana” i z 
powołaniem się na numer pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „Zmiana” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

7. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 
poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w 
pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności złożenia koperty ofert wycofanych nie będą 
otwierane. 

 

XIX.  Termin otwarcia ofert. Rozpatrzenie ofert. 

 

1. Termin otwarcia i rozpatrzenia ofert: do 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert (tj. do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty).  
3. Wyniki zostaną opublikowane do 5 dni po zakończeniu rozpatrzenia ofert na stronie internetowej: 

www.energylandia.pl (upublicznienie wyników). 
 

XX. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
 

1. Termin związana ofertą wynosi 270 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.  

2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

3. W przypadku zmiany terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem pierwotnego terminu składania ofert, chyba że Oferent wyrazi zgodę na to, iż termin ten 
rozpoczyna bieg od upływu zmienionego (nowego) terminu składania ofert.  
 
 

XXI.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT  
 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:  

Lp.  Kryterium  Maksymalna liczba punktów 
1 Cena 400 
2 Termin realizacji 100 
Razem  500 
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Kryterium nr 1 
Cena  - wartość punktowa wagi w %: 80. Maksymalna ilość punktów 400. Liczenie według wzoru. 
 
 X  Najniższa cena.  
 Y   Cena ocenianej oferty. 
 
 (X:Y) x 400 
 
Kryterium nr 2 
Termin realizacji – wartość punktowa wagi w %: 20.. Maksymalna ilość punktów 100. 
 

X Najkrótszy termin realizacji. 
Y Oferta oceniana. 
 
(X:Y) x 100 

 
2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane. 
3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów. 

 
 
 

XXII.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ ĄCYCH  
 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

XXIII.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WARUNKOWEJ  

1. Istotne postanowienia Umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania 
ofertowego. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy, 
Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania do oferty wzoru umowy. Powyższe jest 
jednoznaczne z akceptacją przez oferenta momentu wejścia w życie (skuteczności) umowy 
warunkowej oraz faktu, iż warunek może się nie spełnić.  

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy warunkowej w uzasadnionych przypadkach, 
nieznanych w momencie upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego jaki i w terminie 
składania ofert w niniejszym postępowaniu, tj. 

a) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta, 
b) okoliczności siły wyższej, 
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, 

terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający 
zostanie zobowiązany, 

w drodze aneksu. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek. 
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XXIV.  TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY WARUNKOWEJ  

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy warunkowej Wykonawcy, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą. 

2. Przy czym nie stawienie się przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
stanowi podstawę dla odrzucenia oferty Wykonawcy przez Zamawiającego i wykluczenia go z 
postępowania. 

3. Podpisanie przez Zamawiającego i Oferenta umowy warunkowej nie kreuje po stronie 
Zamawiającego zaciągnięcia zobowiązania.  

 
 

XXV.  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1) zmiany warunków udzielania zamówienia (w takim przypadku Zamawiający poinformuje 
podmioty, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe o zmianach, oraz zamieści 
informacje o zmianach na stronie internetowej WWW (www.energylandia.pl), a w przypadkach, 
w których zmiany mogłyby mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert  
Zamawiający przedłuży termin składania ofert) ; 

2) unieważnienia postępowania; 
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny; 
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania 

ofertowego; 
5) zawarcia z wybranym oferentem umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania 

ofertowego, wchodzącej w życie pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego Umowy o 
dofinansowanie jego projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie ofertowe. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, Oferentom nie przysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.  

3. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania z Wykonawcą zostanie podpisana umowa 
warunkowa, której ostateczna realizacja (skuteczność umowy) zależała będzie od pozytywnego 
wyniku wniosku o dofinansowanie (rekomendowania go do wsparcia) który zostanie złożony przez 
Wnioskodawcę w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 
przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2016 w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, i faktu uzyskania przez 
Wnioskodawcę dofinansowania na jego realizację (projektu). W przypadku braku dofinansowania 
projektu zamówienie określone w niniejszym postepowaniu ofertowym nie będzie realizowane.  

4. O fakcie zawarcia przez Wykonawcę umowy o dofinansowanie projektu w ww. poddziałaniu oraz 
przyznania mu udzielenia dofinansowanie Oferent zostanie poinformowany pisemnie, nie później 
niż w terminie 14 dni od wystąpienia ww. okoliczności, przez Zamawiającego.  

 

Zapraszamy do składania ofert  

__________________ 

 

Marek Goczał – Prezes zarządu komplementariusza spółki  

ENERGY 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGYLANDIA sp. k.,  
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Wykaz załączników: 

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 2 
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 
4) Wzór Umowy – Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 1 – formularz oferty  

 

.............................................. 
(pieczątka Wykonawcy oraz data sporządzenia oferty) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Pełna nazwa Wykonawcy (Oferenta) ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
Adres siedziby ...................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
Adres do korespondencji ................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
Nr tel. - .................................................................., Nr fax - .............................................................................. 
 
 
Dane Zamawiającego: 
.............................................................................................................................................................................. 
1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
(wypełnić zgodnie z zapytaniem ofertowym)  

2. 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). 
 
Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego .......................................................................................... 
Termin ważności oferty 270 dni. 
Dane osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy: 
imię i nazwisko  - ................................................................................................................................................ 
nr tel.: .................................................................................................................................................................. 
email:.................................................................................................................................................................... 
 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte, w szczególności warunek wejścia w życie warunkowej 

umowy.   
 

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 
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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 podanym w zapytaniu ofertowym oraz 

naszej ofercie. 
 
 
 
 
...........................                                                                                                …………........................... 
(miejscowość i data)                                                                                   podpis osoby/osób uprawnionych 
                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 
.............................................. 
(pieczątka Wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 
 
Pełna nazwa Wykonawcy (Oferenta) ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
Adres siedziby ...................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
Adres do korespondencji ................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
Nr tel. - .................................................................., Nr fax - ............................................................................., 
 
 
Dane Zamawiającego: 
.............................................................................................................................................................................. 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 
..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
(wypełnić zgodnie z zapytaniem ofertowym)  
 
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 co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
........................................                                                                                ……………………..…………… 
(miejscowość i data)                                                                                             podpis osoby/osób  
                                                                  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 
.............................................. 
(pieczątka Wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WS. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
 
Pełna nazwa Wykonawcy (Oferenta) ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
Adres siedziby ...................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
Adres do korespondencji ................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
Nr tel. - .................................................................., Nr fax - ............................................................................., 
 
 
Dane Zamawiającego: 
.............................................................................................................................................................................. 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 
..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
(wypełnić zgodnie z zapytaniem ofertowym)  
 
 
oświadczam(y), że: 
 
 

I. Oferent posiada status: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytut PAN lub innej 
jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których 
mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., 
które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, 
o których 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 . 

II.  Oferent gwarantuje sposób realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) korzystny z 

punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, 

surowców, energii niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. Ponadto zobowiązujemy 
się przestrzegać m.in. zasady zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony 

przyrody (FSC, PFSC). 
III.  Oferent posiada odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
IV.  Oferent posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie (tematycznym) związanym z przedmiotem 

zapytania ofertowego. 
V. Oferent dysponuje potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu zapytania 

ofertowego. 
 
 
 
........................................                                                                               ……………………..…………… 
(miejscowość i data)                                                                                                           podpis osoby/osób 

                                              uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 

 


