Poznań, dnia 20 lipca 2017 roku

Zapytanie ofertowe
na potrzeby projektu:
„Centrum Badawczo-Rozwojowe Rekultywacji i Ochrony Ekosystemów Wodnych”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
w sprawie zaprojektowania, wykonania, dostawy, instalacji i rozruchu linii do komponowania, fermentacji
i stabilizacji oraz nanoszenia kompozytu mikrobiologicznego

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

KOD CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
I. ZAMAWIAJĄCY
Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o. o.
ul. Wachowiaka 8b
60-681 Poznań
NIP 9721263378
KRS 0000613877
II. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja i rozruch linii do
komponowania, fermentacji i stabilizacji oraz nanoszenia kompozytu mikrobiologicznego. Linia ta składać
się będzie w szczególności z elementów:
 Zbiornik fermentacyjny – bioreaktor,
 System mycia CIP z elektryczną lub gazową wytwornicą pary,
 Zbiornik buforowy,
 Komora do nanoszenia kompozytu na rozdrobniony kalcyt,
 Suszarnia komorowa lub tunelowa do suszenia/utrwalania zaimpregnowanego kompozytem
bakteryjnym ,
 System automatyki do monitorowania i kontroli parametrów procesu,
 System uzdatniania wody,
 Infrastruktura pomocnicza i towarzysząca do przechowywania, pakowania gotowego materiału
(zaimpregnowanego kalcytu),
 Elementy towarzyszące:
o Bioreaktor do przygotowania inokulum
o Wyposażenie laboratorium produkcyjno-kontrolno-pomiarowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Programie funkcjonalno-użytkowym
stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będących
przedmiotem zamówienia określonym w pkt. II niniejszego zapytania oraz w Programie
funkcjonalno-użytkowym,
 zobowiążą się do zabezpieczenia wykonania umowy poprzez wpłatę kwoty 200.000,00 PLN, która
zostanie wpłacona przez Wykonawcę na konto Zamawiającego po podpisaniu umowy na
wykonanie zamówienia,
 zobowiążą się do udzielenia gwarancji na okres co najmniej 2 lat od dnia podpisania końcowego
protokołu zdawczo-odbiorczego. Zakres gwarancji powinien być co najmniej taki jak przewidują to
przepisy Kodeksu cywilnego (art. 577 §3 Kodeksu cywilnego).
 przedstawią kopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia określonym w pkt. II niniejszego zapytania. Umowa ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej powinna obejmować co najmniej odpowiedzialność cywilną deliktową
i kontraktową z tytułu całości wykonywanych przy realizacji przedmiotu zamówienia prac. Suma
gwarancyjna umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej winna wynosić nie mniej niż
2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa winna być udzielona na cały okres wykonywania przedmiotu
zamówienia określonego w pkt. II.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą:
„spełnia/nie spełnia”, na podstawie oferty i dokumentów złożonych przez Oferenta, w tym jego
oświadczeń.
3. Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Oferent
spełnił warunki.
4. O zamówienie może ubiegać się Oferent, który złoży w terminie ofertę.
5. Oferent może skorzystać z formularza oferty stanowiącego załącznik 3 do niniejszego zapytania oraz
złożyć oświadczenia o jakich mowa powyżej korzystając z załącznika 4 do niniejszego zapytania.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia.
IV. WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, w tym biorących udział w procesie oceny ofert, 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 nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 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.

V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę tj. ofertę przedstawiającą
najkorzystniejszy bilans ceny do pozostałych kryteriów. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę
uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów (max 100).
2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Nazwa kryterium oceny ofert

Waga
(maksymalna
liczba punktów)

KRYTERIUM I – Cena brutto








w ofercie należy określić cenę netto oraz brutto /z podatkiem VAT/ w złotych polskich,
do porównania ofert przyjęta zostanie cena brutto za całkowitą realizację wszystkich
elementów będących przedmiotem zamówienia,
cena winna być określona z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych,
wskazana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Oferenta,
walutą ceny ofertowej jest złoty polski i w tej walucie będzie dokonane rozliczenie
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

70% (70 pkt.)

podana cena brutto jest ceną ryczałtową, a Oferent uwzględnił w niej wszystkie koszty i
okoliczności związane z wykonaniem Zamówienia.

Wartość punktowa = 70 x (cmin/ca)
cmin – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert [PLN]
ca – cena brutto wskazana w analizowanej ofercie [PLN]
Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach Kryterium I liczba punktów: 70 pkt.

KRYTERIUM II – Okres gwarancji
Przedmiotem oceny będzie okres gwarancji liczony od dnia podpisania końcowego protokołu
zdawczo-odbiorczego. Minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata (24 miesiące) i stanowi
warunek dopuszczający do udziału w postępowaniu podobnie jak minimalny zakres gwarancji,
który powinien być co najmniej taki jak przewidują to przepisy Kodeksu cywilnego (art. 577 §3
Kodeksu cywilnego).
Wartość punktowa = 30 x (ga/gmax)
gmax – najdłuższy okres gwarancji na realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert
(gwarancja powinna być określona w miesiącach)
ga – okres gwarancji określony w analizowanej ofercie (gwarancja powinna być określona w
miesiącach)
Okres gwarancji nie powinien być krótszy niż 24 miesiące.
Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach Kryterium II liczba punktów: 30 pkt.

RAZEM

30% (30 pkt.)

100% (100 pkt.)

W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe złożone zostaną oferty o takiej samej liczbie
punktów Zamawiający wybierze ofertę najbardziej korzystną pod względem oddziaływania na środowisko i
klimat. W celu weryfikacji, która z ofert jest najkorzystniejsza w tym zakresie Oferenci posiadający tą samą

liczbę punktów zostaną wezwani do przedstawienia oświadczenia. Wybrana zostanie oferta, która będzie
posiadać niższe prognozowane zużycie energii elektrycznej [kWh].

VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Miejsce realizacji zamówienia: Nielbark, gmina Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie, siedziba
Zamawiającego, siedziba Wykonawcy
Termin realizacji zamówienia:
 Termin rozpoczęcia realizacji prac wskazanych w pkt. II niniejszego zapytania: od dnia podpisania
umowy,
 Termin zakończenia wszystkich prac wskazanych w pkt. II niniejszego zapytania – do 30.06.2018 r.

VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w sprawie zaprojektowania,
wykonania, dostawy, instalacji i rozruchu linii do komponowania, fermentacji i stabilizacji oraz
nanoszenia kompozytu mikrobiologicznego” powinna być dostarczona do dnia 22.08.2017 r. do
godziny 15:00
 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
 przesyłką kurierską lub
 osobiście
na adres:
Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o. o.
ul. Wachowiaka 8b
60-681 Poznań
przy czym decyduje data i godzina wpływu lub dostarczenia, a nie data i godzina nadania oferty.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie i godzinie składania ofert zostaną odesłane bez otwierania.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym przepisy rangi ustawowej przyznały zdolność prawną, tak przedsiębiorcy jak i podmioty nie
będące przedsiębiorcami, zwane dalej Oferentami. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania danego podmiotu, zgodnie z ustalonym sposobem reprezentacji Oferenta określoną w
Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta. Termin
związania ofertą: oferta wiąże Oferenta od chwili jej złożenia u Zamawiającego do dnia 29.09.2017 r., przy
czym oferta przestaje wiązać jeżeli przed tym terminem została wybrana inna oferta i podpisana umowa, albo
postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Oferta musi zawierać:

 Ofertę, która powinna zawierać co najmniej:



a) przedmiot zamówienia,
b) termin wykonania całości zamówienia,
c) cenę netto i brutto,
d) okres gwarancji,
e) termin ważności oferty.
następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
OŚWIADCZENIE zgodnie z Załącznikiem 3, dotyczące m.in.:
 dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania działalności i czynności
będących przedmiotem zamówienia określonym w pkt. II niniejszego zapytania oraz w Programie
funkcjonalno-użytkowym,
 zobowiązania do zabezpieczenia wykonania umowy poprzez wpłatę kwoty 200.000,00 PLN, która
zostanie wpłacona przez Wykonawcę na konto Zamawiającego po podpisaniu umowy na
wykonanie zamówienia,
DOKUMENTY: kopia polisy ubezpieczeniowej na kwotę co najmniej 2.000.000 PLN (słownie: dwa
miliony złotych).

IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu i jej
załączników lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
2. Siła wyższa (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia)
uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.
3. Konieczność
zrealizowania
projektu
przy
zastosowaniu
innych
rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu.
4. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia).
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień
uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia określonej w umowie
zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W
takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego
zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 20% wartości
realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało
się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

X.UWAGI KOŃCOWE
1. Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez 3-osobową Komisję powołaną przez Zamawiającego
spośród pracowników Zamawiającego lub też spoza ich grona.
3. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania.

4. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami ponosi tylko i wyłącznie Oferent.
5. Komisja:
 stwierdza prawidłowość postępowania oraz liczbę otrzymanych ofert,
 otwiera koperty z ofertami,
 weryfikuje oferty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym,
 odsyła bez otwierania oferty złożone po terminie,
 odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w zapytaniu ofertowym,
 przyjmuje ewentualne pisemne wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów na wniosek
Komisji,
 wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
6. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych przez Oferentów poprzez żądanie
przekazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny, na każdym etapie postępowania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Zapytaniu ofertowym i/lub jego
załącznikach, w tym bez przedłużenia terminu składania ofert.
9. W przypadku niepodpisania umowy z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty, która posiadała drugą w kolejności najwyższą
liczbę punktów.
10. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w 22.08.2017 r.
11. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie podpisana do dnia 31.08.2017 r.
12. Dodatkowych informacji udziela biuro Zamawiającego, e-mail: office@aprs.com.pl
13. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronach: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz
www.aprs.com.pl.

Załączniki:
Załącznik 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik 2 – Zestawienie pomieszczeń
Załącznik 3 – Formularz oferty
Załącznik 4 – Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik 5- Oświadczenie o braku powiązań

