Poznań, 01.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe opracowano na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
Poddziałanie 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”
Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu know-how związanego ze sposobem wypełniania przegród/filtrów
gabionowych
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

I.

ZAMAWIAJĄCY:
Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o.o.
ul. Wachowiaka 8b
60-681 Poznań
NIP: 9721263378
KRS: 0000613877

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. KOD CPV: 90730000-3 Śledzenie zanieczyszczeń, monitoring i rekultywacja
2. Przedmiot zamówienia: Zakup know-how związanego ze sposobem wypełnienia przegród/filtrów
gabionowych
Przedmiotem zakupu ma być know-how (korzystnie objęte przynajmniej wstępną ochroną patentową), które
dotyczyć będzie sposobu: wypełnienia filtrów lekkimi kruszywami. Know-how powinien zapewnić zwiększony
potencjał do usuwania zanieczyszczeń takich jak fosforany, azotany, metale ciężkie czy też złożone związki
organiczne, na drodze chemicznej oraz biologicznej, poprzez wykorzystanie filtrów zbudowanych na bazie
kruszywa ceramicznego opłaszczonego biopolimerem. Kruszywa takie mają cechować się dużym stopniem
porowatości dla poprawy efektywności sorpcyjnej. Równocześnie know-how uwzględniać powinno opłaszczenie
wsadu filtrów biopolimerami pochodzenia mikrobiologicznego, dla poprawy efektywności procesu redukcji
zawartości dioksyn oraz metali ciężkich z rekultywowanego zbiornika. Kruszywo ceramiczne z biopolimerem
powinno charakteryzować się stabilnością w warunkach zmiennej temperatury oraz podczas długoterminowego
kontaktu ze środowiskiem wodnym. Kruszywo ceramiczne z biopolimerem nie może ulegać zjawisku wymywania
lub rozpuszczania biopolimeru, który jest połączony z kruszywem ceramicznym. Biopolimer powinien umożliwić
modyfikowanie właściwości kruszywa oraz zwiększyć efektywność procesów korzystnych dla funkcjonowania
złoża zawierającego kruszywo. Know-how powinno umożliwić stosowanie związków usuwających
zanieczyszczenia poprzez usieciowanie ich w strukturze biopolimeru, znajdującego się na powierzchni oraz
wewnątrz kruszywa. Składniki kruszywa w zależności od rodzaju zanieczyszczeń mogą stanowić związki wapnia,
żelaza, glinu, lantanu czy też minerały takie jak zeolity lub dolomity. Powyższe materiały mogą występować
zarówno osobno jak i w mieszaninach.
III. 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 5% udziałów lub 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 szczególności pozostawaniu 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.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę o najniższej cenie brutto. Za najkorzystniejszą ofertę
uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów (max 100).
2. Rodzaje i opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz ze wskazaniem
sposobu oceny ofert:
KRYTERIUM – Cena brutto
 w ofercie należy określić cenę netto oraz brutto /z podatkiem VAT/ w złotych polskich (osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy rangi ustawowej przyznały
zdolność prawną, tak przedsiębiorcy jak i podmioty nie będące przedsiębiorcami) lub cenę brutto (osoby
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej),
 do porównania ofert przyjęte zostaną ceny brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia,
 cena winna być określona z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych,
 wskazane ceny powinny uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Oferenta,
 walutą ceny ofertowej jest złoty polski i w tej walucie będzie dokonane rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą
 podana cena brutto jest ceną ryczałtową, a Oferent uwzględnił w niej wszystkie koszty i okoliczności
związane z wykonaniem Zamówienia
Wartość punktowa = 100 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 liczba punktów: 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. 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 o udokumentowanym najdłuższym czasie działania, bez
wspomagania związkami chemicznymi.
V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Miejsce realizacji zamówienia: Nielbark 95u, 13-306 Kurzętnik, siedziba Wykonawcy
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 31.12.2018 r.
VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać dostarczona do dnia 10.08.2018 r.
a. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
b. przesyłką kurierską lub
c. osobiście na adres:
Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o.o.
ul. Wachowiaka 8b
60-681 Poznań
d. drogą elektroniczną na adres: office@aprs.com.pl
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferty mogą składać osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy rangi ustawowej przyznały
zdolność prawną zwane dalej Oferentami.
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej mogą składać oferty jedynie wówczas, gdy
przedmiot oferty pozostaje w bezpośrednim związku z ich kwalifikacjami.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji oferenta określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla
formy organizacyjnej firmy oferenta.
2. Termin związania ofertą: oferta wiąże Oferenta od chwili jej złożenia u Zamawiającego do dnia 31.08.2018 r.
3. Oferta musi zawierać:
 Ofertę, która powinna zawierać co najmniej:
a) dane Oferenta,
b) przedmiot zamówienia,
c) czas realizacji zamówienia,
d) cenę netto i brutto (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym przepisy rangi ustawowej przyznały zdolność prawną, tak przedsiębiorcy jak i podmioty nie
będące przedsiębiorcami) lub cenę brutto (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej)
e) termin ważności oferty.
Oferta może zostać złożona na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
 Następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Oświadczenie o braku powiązań
b) CV lub życiorys zawodowy potwierdzający kwalifikacje (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej).

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna
pod następującymi warunkami:
 W zakresie przedłużenia terminów realizacji zamówienia w przypadku:






Działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,



Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może
ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:







Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do
zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
okres trwania tych okoliczności,

 Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
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.
W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji
umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).

IX. UWAGI
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. W skład Komisji wchodzą: Grzegorz Brenk, Małgorzata
Durkiewicz, Piotr Woszczyk.
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,
 weryfikuje oferty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym,
 odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w zapytaniu ofertowym,
 wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na
każdym etapie postępowania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapytaniu ofertowym i załącznikach. O
ewentualnych zmianach Oferenci zostaną powiadomieni na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

8. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 13.08.2018 r.
9. Umowa zostanie podpisana do dnia 31.08.2018 r.
10. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z
Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę
punktów.
11. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt: Grzegorz Brenk, office@aprs.com.pl

Załączniki do Zapytania ofertowego:
1.
2.

Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań

