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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 

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 wiedzę
1
 

 

Zakup jest dofinansowany w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac 

B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015  

w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 

Nazwa i adres  

zamawiającego:  

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Boczna 12, 44-240 Żory 

Tryb udzielania  

zamówienia:  

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie ofertowe jest 

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

Data ogłoszenia 

zapytania ofertowego:   

11.07.2017r. 

Data złożenia oferty:  Oferty można składać do dnia  10.08.2017 r. do godziny 16:00 drogą  

mailową pocztą lub osobiście w sekretariacie firmy. 

Liczy się data i godzina wpływu oferty. 

Opis przedmiotu  

zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zamówienia są prace badawcze o następującym zakresie: 

 

Zadanie 1 

 Przeprowadzenie obliczeń wielowariantowych przepływu powietrza 

przez urządzenie do wymuszania przepływu w różnych warunkach 

wietrzności i nasłonecznienia  wraz z obliczeniami przepływu 

powietrza przez złoże suszonego materiału. 

 

                                                 
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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Zadanie 2: 

 Opracowanie założeń systemu pomiarowego, który umożliwi ciągły 

monitoring kluczowych parametrów panujących we wnętrzu silosu, 

w tym ocena zagrożenia samozapłonem poprzez pomiar prowadzony 

kamerą termowizyjną. Opracowanie metody opracowania  

wyników pomiarów z uwzględnieniem metody uzgadniania wyników 

pomiarów.  

 Nadzór nad pomiarami cieplno-przepływowymi oraz opracowywanie 

wyników tych pomiarów w celu oceny postępu procesu suszenia  

i skorelowania tych postępów z warunkami meteorologicznymi. 

 Prowadzenie analiz mikrobiologicznych biomasy przechowywanej  

w silosach. W tym określenie wpływu zastosowanych systemów  

napowietrzania silosów i wynikających stąd parametrów powietrza  

w ich wnętrz (wilgotność, temperatura) na zmiany jakościowo-

ilościowe składu mikroflory zdeponowanej biomasy, ze szczególnym 

uwzględnieniem grzybów pleśniowych.  

Zadanie 3 

 Opracowanie systemu pomiarowo-sterującego pełnowymiarowego  

silosu uwzględniającego zamykanie klap odcinających w okresach 

niekorzystnych warunków otoczenia. Bieżący nadzór nad pomiarami 

oraz opracowywanie wyników pomiarów z zastosowaniem metody 

uzgadniania pomiarów w celu określenia wpływu warunków 

atmosferycznych na szybkość suszenia przechowywanego materiału 

 Pobór i analiza próbek biomasy w celu określenia zagrożenia  

biologicznego poprzez identyfikację składu mikroflory 

zdeponowanej biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów 

pleśniowych 

 

Warunki udziału w 

postępowaniu 

(kryterium dostępu): 

Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. podziałania ogłoszoną     

w dniu 2 kwietnia br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

(http://www.ncbr.gov.pl/fundusze,europejskie/poir/konkursy/konkurs111120

15/) w szczególności zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych w 

ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu 

podwykonawstwo części merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni               

publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN 

lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i 

upowszechniającą wiedzę, 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)  
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i otrzymała, co najmniej ocenę B. 

Tym samym do udziału w postępowaniu zaproszone są podmioty 

spełniające powyższe kryteria. 

O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają niezbędne doświadczenie: 

- Minimum 5 zrealizowanych zamówień na usługę badawczą jako  

podwykonawca (weryfikowana na podstawie oświadczenia oferenta 

zamieszczonego w formularzu oferty); 

- Minimum 5 zrealizowanych projektów badawczych jako współrealizator 

(weryfikowana na podstawie oświadczenia oferenta zamieszczonego w 

formularzu oferty). 

 

W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie spełniała warunków  

udziału w postępowaniu ofertowym, określone w niniejszym punkcie, 

weryfikowanych na podstawie oświadczenia oferenta, oferta taka będzie 

podlegała odrzuceniu z przyczyn formalnych. 

 

Zakres wykluczenia: 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: 

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, 

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. 

Kod zamówienia: Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:  

73110000-6 Usługi badawcze 

Termin realizacji 

przedmiotu oferty:  

 

Do 31.12.2018r.  
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Kryteria wyboru  

oferty: 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryteria: 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania: 

• cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do 

ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie 

ocena jest przemnażana razy wagę 80% 

• termin realizacji, ocena polega na obliczeniu ilorazu najkrótszego 

terminu realizacji do oferowanego, gdzie oferta z najkrótszym terminem 

otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 20% 

• Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena 

maksymalna wynosi 1. 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.  

W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta 

może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu  

0 pkt. w danym kryterium. 

Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku  powiązań 

osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został 

dołączony do niniejszego zapytania).  

Oferta musi           

zawierać następujące 

elementy: 

 

 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr 

KRS/EDG),  

 Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy 

instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca 

organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą 

wiedzę) 

 Datę przygotowania i termin ważności oferty  

 Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/i badawczej/ych w 

ramach oferty, 

 Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu 

ofertowym kryteriów wyboru oferty oraz kryteriów dostępu udziału 

w postępowaniu ofertowym, 

 Cenę całkowitą netto i brutto, 

 Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, 

 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail), 

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować 

odrzuceniem oferty. 
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Sposób składania 

oferty: 

 

Oferta może być złożona: 

1. Elektronicznie na adres: biuro@arp.slask.pl lub 

2. W wersji papierowej do siedziby firmy: ul. Boczna 12, 44-240 Żory 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się 

data wpłynięcia oferty do firmy. 

 

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu 

zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania 

ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem 

osoby upoważnionej ze strony Oferenta). 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela: 

Pani Iwona Gaweł, tel.: 32 724 25 75, e-mail: biuro@arp.slask.pl 
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