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Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 04.06.2020 r.  
  
  
Zapytanie ofertowe nr 2/POIR.2.3.2  
na zakup od wykonawcy usługi badawczej polegającej na opracowaniu systemu wytwarzania 
certyfikowanych surowców wtórnych do produkcji materiałów ogniotrwałych. 
  
  
W związku z ubieganiem się przez firmę „CHEMOBUD” Wojciech Kaczorowski o dofinansowanie projektu pn. 
„Opracowanie innowacyjnego systemu wytwarzania certyfikowanych surowców wtórnych do produkcji 
materiałów ogniotrwałych”, w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” 
poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Etap I usługowy - konkurs ogólny w ramach II osi 
priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na 
wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu systemu i technologii wykorzystania 
surowców wtórnych z odpadów ogniotrwałych.  
  
ZAMAWIAJĄCY: 
  
"CHEMOBUD" WOJCIECH KACZOROWSKI  
ul. Mostowa 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Adres do korespondencji: ul. Żabia 35, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
REGON: 292657110  
NIP: 8631588484  
Tel: (41) 265 65 05  
e-mail: marketing@chemobud.ostrowiec.pl  
Strona internetowa: http://www.chemobud.ostrowiec.pl/  
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Wojciech Kaczorowski  
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu: +48 509 844 290 lub +48 509 844 289  
 
 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
  

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 
Wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i 
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (dalej zwanych 
„Wytyczne”).  

2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). W niniejszym postępowaniu przepisy 
tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, 
jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.  

3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 04.06.2020 r. na stronach internetowych:  
 a) http://www.chemobud.ostrowiec.pl/ - strona Zamawiającego,  
 b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.  
4. Kategoria ogłoszenia  
Usługi  



 

2 

 

5. Podkategoria ogłoszenia  
Usługi badawcze  
6. Miejsce realizacji zamówienia  
Województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, miejscowość: Ostrowiec 
Świętokrzyski.  
  
  
 II. WARUNKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO  
   
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim  
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.  
 3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i 
postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.  
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
 6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
 1) Zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w 
zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w upublicznionym zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie 
informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a 
także opis dokonanych zmian. Jeżeli z uwagi na zakres wprowadzonych zmian będzie konieczne, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.  
 2) Unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek 
skutków prawnych i finansowych. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli:  
 a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;  
 b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 
ceny najkorzystniejszej oferty;  
 c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  
 d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
 3) Odrzucenia oferty, jeżeli:  
 a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;  
 b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia;  
 c) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów;  
 d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji;  
 e) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
 f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.  
  
 III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu systemu 
wytwarzania certyfikowanych surowców wtórnych do produkcji materiałów ogniotrwałych w ramach 
projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu wytwarzania certyfikowanych surowców wtórnych do 
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produkcji materiałów ogniotrwałych”, dla którego Zamawiający  ubiega się o dofinansowanie w ramach 
działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” 
Etap I usługowy - konkurs ogólny w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału 
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 
2020 W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie może być przeznaczone na realizację projektów 
obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego 
wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.   
  
 IV. Cel zamówienia  
 
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi badawczej polegającej na opracowaniu systemu 
wytwarzania certyfikowanych surowców wtórnych do produkcji materiałów ogniotrwałych. Rezultat prac 
będzie prowadził do wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu (nowej technologii) wykorzystania surowców 
wtórnych z odpadów ogniotrwałych do produkcji nowych wyrobów. Kod PKD projektu to: 23.20.Z Produkcja 
wyrobów ogniotrwałych.  
  
 V. Opis przedmiotu zamówienia  
  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu systemu 
wytwarzania certyfikowanych surowców wtórnych do produkcji materiałów ogniotrwałych. Zakres zadań do 
wykonania w ramach przedmiotu zamówienia:  

1) Zadanie 1: Badanie własności fizykochemicznych i zawartości zanieczyszczeń dla różnych frakcji ziarnowych 

złomów (wyrobów po pracy) wybranych gatunków materiałów ogniotrwałych (szamotowych, 

andaluzytowych, boksytowych, mulitowych, korundowych), w szczególności obejmujące:  

 Pobranie i przygotowanie do badań reprezentatywnych prób złomów 5-ciu rodzajów materiałów 

ogniotrwałych,  

 Badania 4 frakcji ziarnowych złomów 5-ciu rodzajów materiałów ogniotrwałych,  

 Analizę zmian własności i rozkładu zanieczyszczeń w poszczególnych frakcjach ziarnowych badanych złomów.  
  

2) Zadanie 2: Analiza przydatności poszczególnych frakcji ziarnowych badanych złomów, do produkcji różnych 

gatunków materiałów ogniotrwałych: wypalanych i niewypalanych, formowanych i nieformowanych – 
opracowanie wytycznych technologicznych dla systemu przetwarzania złomów na pełnowartościowe, 

certyfikowane surowce wtórne dla przemysłu materiałów ogniotrwałych, w szczególności obejmujące:  

 Określenie wymagań stawianych surowcom stosowanym w produkcji różnych gatunków materiałów 
ogniotrwałych wraz z oceną możliwości wykorzystania w tej produkcji surowców uzyskiwanych z badanych 

złomów,  

 Opracowanie wytycznych dla procesu przetwarzania złomów na surowce spełniające wymagania 

producentów materiałów ogniotrwałych,  
 

3) Zadanie 3: Opracowanie receptury betonu z udziałem certyfikowanych surowców wtórnych uzyskanych ze 

złomów, do wytwarzania prefabrykatów przeznaczonych na wyłożenia ogniotrwałe kotłów rusztowych – 
wykonanie obliczeń termomechanicznych i termochemicznych przy wykorzystaniu specjalistycznych 
programów komputerowych NFX Midas i FactSage, celem określenia dopuszczalnych szybkości rozgrzewania i 
schładzania oraz ustalenia granicznych warunków eksploatacji, zapewniających długą żywotność 

opracowanego betonu w wymurówce kotła rusztowego, w szczególności obejmujące:  

 Opracowanie receptury i przygotowanie 6-ciu wariantów mieszanek betonowych z udziałem złomów,  

 Badania własności 6-ciu wariantów betonów ogniotrwałych przygotowanych z udziałem złomów,  
 Analizę wyników badań, wybór 1 wariantu mieszanki gwarantującego najkorzystniejsze własności wraz z 

wykonaniem badań uzupełniających, celem potwierdzenia prawidłowości wyboru i uzyskania danych do 
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symulacji termomechanicznych i termochemicznych 

 Symulacje rozkładu temperatur i wielkości naprężeń cieplnych dla różnych wariantów konstrukcyjnych 
wymurówki wykonanej z opracowanego betonu przy różnych szybkościach jej rozgrzewania i schładzania 
(oprogramowanie NFX Midas) 

 Symulacje oddziaływań korozyjnych – określenie ilości fazy ciekłej powstającej w trakcie oddziaływania 
różnych czynników korozyjnych (żużle, pyły, popioły) na opracowany beton w zależności od temperatury 
(oprogramowanie FactSage)  

 
4) Zadanie 4: Wytworzenie partii próbnych 5-ciu rodzajów certyfikowanych surowców wtórnych ze złomów 

(szamotowego, andaluzytowego, boksytowego, mulitowego, korundowego) celem weryfikacji ich jakości u 

wybranych producentów materiałów ogniotrwałych, w szczególności obejmujące: 
 Przygotowanie 5-ciu rodzajów certyfikowanych surowców wtórnych (po 1 tonie każdego z nich) do testów 

przemysłowych u producentów materiałów ogniotrwałych 

 Przebadanie złomów przed przekazaniem do testowania w przemyśle 
 

5) Zadanie 5: Wytworzenie partii próbnych prefabrykatów betonowych z udziałem certyfikowanych surowców 
wtórnych uzyskanych ze złomów, celem weryfikacji ich jakości u wybranych użytkowników kotłów 

rusztowych, , w szczególności obejmujące: 
 Przygotowanie certyfikowanego surowca wtórnego do wytworzenia partii próbnej ogniotrwałych 

prefabrykatów betonowych 

 Przygotowanie partii próbnej (ok. 500 kg) ogniotrwałych prefabrykatów betonowych do testów 
przemysłowych u użytkowników kotów rusztowych 

 Oznaczenie własności chemicznych i mechanicznych wyprodukowanej partii prefabrykatów 
 

6) Zadanie 6: Nadzór technologiczny nad wytwarzaniem partii próbnych certyfikowanych surowców wtórnych i 
prefabrykatów betonowych – wsparcie technologiczne w zakresie ustalania warunków przemysłowego 
testowania próbnych partii surowców i prefabrykatów – wsparcie merytoryczne w zakresie oceny wyników 
testów przemysłowych i wynikających z tej oceny wniosków – konsultacje przy podejmowaniu decyzji 
odnośnie ewentualnych zmian i modyfikacji będących efektem przeprowadzonych testów przemysłowych, w 
szczególności obejmujące: 

 Nadzór i wsparcie technologiczne w trakcie wytwarzania próbnych partii surowców i prefabrykatów, 
konsultacje i wsparcie merytoryczne dotyczące oceny wyników testów przemysłowych, wniosków 
wynikających z tej oceny i wprowadzenia ewentualnych modyfikacji 

 Opracowanie raportu końcowego z realizacji projektu 

 
2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w Formularzu oferty szczegółowej specyfikacji kosztów 
usługi i uzasadnienia wysokości wskazanych w ofercie kosztów, jak również niezbędności poniesienia 
danego kosztu/realizacji danego zadania w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów.  
3. W przypadku, jeśli składową kosztu realizacji usługi będą koszty dotyczące zakupu przez wykonawcę 
materiałów należy w Formularzu oferty obligatoryjnie wskazać rodzajowo te materiały i przypisany im koszt 
(materiały należy rozumieć jako elementy nie stanowiące odrębnej, kompletnej całości możliwej do 
samodzielnego wykorzystania i użytkowania. Materiały to w szczególności: materiały eksploatacyjne 
zużywane w procesie badawczym, surowce, substancje, półfabrykaty, półprodukty służące wytworzeniu 
rezultatu projektu).  
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
73110000-6: Usługi badawcze 
5. Harmonogram realizacji zamówienia.  
Okres realizacji usługi: do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację usługi. Przewidywany termin 
rozpoczęcia usługi: wrzesień 2020 roku, ale nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 
Zamawiający zastrzega, że podane terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a 
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umowa na realizację usługi zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą pod warunkiem otrzymania 
dofinansowania w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne 
usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.   
  
 VI. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania 
oceny ich spełniania  
  
1. O udzielenie zamówienia ubiegać może się Oferent, który:  
Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.  
Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:  
1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 
KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie 
decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2018  poz. 1669 z późn. zm.);  
lub  
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub  
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce; lub   
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 141, z późn. zm.); lub  
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane 
laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub  
6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 
Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).  
  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Oferent wypełni i podpisze Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego („Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”).  
  
2) Posiada wiedzę i doświadczenie.  
 
Oferent musi dysponować wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu Zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował w 
sposób należyty co najmniej dwie usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie, której dotyczy projekt (słowa 
kluczowe: materiały ogniotrwałe lub odpady materiałów ogniotrwałych lub recykling materiałów 
ogniotrwałych). W celu wykazania wiedzy i doświadczenia Oferent wypełnia i podpisze Załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego („Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”).  
  
3) Posiada potencjał techniczny.  
 
Oferent musi dysponować potencjałem technicznym (rozumianym jako zaplecze laboratoryjne, sprzęt i 
aparatura) oraz innymi zasobami technicznymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Oferent wypełni i podpisze Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego („Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”).   
  
4) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
 
Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w dziedzinie, której 
dotyczy projekt (słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe lub odpady materiałów ogniotrwałych lub recykling 
materiałów ogniotrwałych). Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Oferent wypełni i podpisze 
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego („Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”), 
gdy wykaże zaplecze eksperckie i naukowe jakim dysponuje, zatrudnionych pracowników naukowo- 
badawczych wraz z podaniem ich profilu naukowego, posiadanego tytułu/stopnia naukowego, osiągnięć i 
aktywności naukowych, ich doświadczenia i kompetencji w danej dziedzinie.  
  
5) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  
 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  
  
 VII. Dodatkowe warunki  
 
Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.  
  
 VIII. Wykluczenia  
  
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu oferentów:  
 
1) Którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć 
podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 
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;  
 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.  
  
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Oferenci 
zobowiązani są podpisać „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).  
 
 IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferentów  
  

1. „Formularz oferty” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).  
2. „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).  
3. „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (według wzoru stanowiącego 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).  
 
 X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.  
  

1. Zapytania i odpowiedzi Zamawiający oraz Oferent przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza 
również przekazanie informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail).  

2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

3. Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie:  
http://www.chemobud.ostrowiec.pl/ oraz  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie. gov.pl/ 
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Wojciech Kaczorowski, tel. +48 509 844 290 lub +48 509 844 
289.  

  
 XI. Opis sposobu przygotowania oferty  
  
1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie 
dokumenty, o których mowa w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Oferta musi:  
a) zawierać pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP/REGON, dane kontaktowe);  

b) posiadać datę sporządzenia;  
c) być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w języku obcym  
wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę 
dokonującą tłumaczenia i poświadczone przez Oferenta. Zamawiający nie wymaga dokonywania 
tłumaczeń przysięgłych. W przypadku niezgodności obowiązuje wersja w języku polskim,  
d) być sporządzona w sposób czytelny,  
e) być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub 
pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego 
pełnomocnictwa. Podpis powinien być czytelny (identyfikujący imię i nazwisko osoby podpisującej) 
lub opatrzony pieczęcią imienną.  

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez oferenta.  

4. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz zaparafowane przez 
osobę podpisującą ofertę, a dokumenty drukowane dodatkowo spięte w sposób trwały, tj. 
zapobiegający możliwości dekompletacji.  

5. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane 
przez osoby uprawnione do składania oferty.  

6. Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 
parafowane przez Oferenta.  

7. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku 
zmiany oferty Oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych 
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zmian. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Oferenta oraz podpis osoby lub 
osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.  

  
 XII. Miejsce i termin składania ofert  
  
1. Ofertę należy:  

1) W formie pisemnej (papierowej) wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć na adres: 
korespondencyjny firmy "CHEMOBUD" WOJCIECH KACZOROWSKI, ul. Żabia 35, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski, z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie 
data nadania przesyłki. Oferta składana w formie pisemnej powinna być umieszczona w zamkniętej 
kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Oferta - zapytanie ofertowe 
nr 2/POIR.2.3.2”,  
 
lub  
2) w formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
marketing@chemobud.ostrowiec.pl, w tytule wiadomości e-mail wpisując: „Oferta - zapytanie 
ofertowe nr 2/POIR.2.3.2”.  

2. Termin składania ofert: do 12.06.2020 r. do godziny 10:00.  
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone. Decyduje data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego.  
4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w dostarczeniu 

korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby.  
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 12.06.2020 r. o godz. 10:15.  
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy Oferentów, którzy złożyli oferty, zaoferowane 

ceny oraz inne parametry oferty podlegające ocenie w świetle kryteriów oceny ofert.  
7. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie żądać od Oferenta uzupełnienia 

dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty, z zastrzeżeniem, że wyjaśnienia nie 
mogą prowadzić do zmiany treści oferty.  

8. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie 
braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.  

9. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z warunkami zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, o czym Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta została poprawiona.  

  
 XIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji  
  

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu 
ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o 
informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do 
oferty załączniki.  

2. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. VIII zapytania, Zamawiający wykluczy 
Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym 
zostaną odrzucone.  

4. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i spełniające warunki zapytania, złożone 
przez Oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu zostaną poddane ocenie 
punktowej, na podstawie:  
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  Kryterium 1: cena - waga 100%.  
 a) W kryterium „cena” Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  
 b) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z uwzględnieniem wartości netto, brutto oraz 
wyodrębnionym podatkiem z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 c) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:  
 
Najniższa oferowana cena brutto  
Cena =  ──────────────────── x 100  
Cena badanej oferty brutto  
  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w podanym 
kryterium.  

5. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.  
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans punktów, Zamawiający zwróci się do Oferentów o złożenie ofert dodatkowych.  
  
 XIV. Formalności po wyborze oferty  
  

1. Z czynności wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzony protokół.  
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli 

oferty oraz upubliczni przedmiotową informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione 
zapytanie ofertowe.  

3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zobowiązany 
jest do zawarcia umowy pod warunkiem zawieszającym dotyczącym zawarcia umowy o 
dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą.  

4. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert.  

  
 XV. Warunki zmiany umowy  
  

1. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez 
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na 
innowacje dla MŚP” Etap I usługowy - konkurs ogólny, nr konkursu 1, rok 2019.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z wyłonionym 
Wykonawcą wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:  
1) zmiany terminu realizacji usługi podyktowanej zamianą terminu zawarcia umowy o 
dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą,  
2) okoliczności siły wyższej,  
3) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy,  
4) korekty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.  

  
 XVI. Klauzula informacyjna  
 
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuje, że:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "CHEMOBUD" WOJCIECH KACZOROWSKI z 
siedzibą w: ul. Mostowa 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. (41) 2656505, e-mail: 
marketing@chemobud.ostrowiec.pl.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 
umowy.  

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania zgodnie z umowę o dofinansowanie Projektu zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pełniącą funkcję Instytucji 
Pośredniczącej dla Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres prowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu.  

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje 
niepodania wymaganych danych wynikają z Wytycznych i zapytania ofertowego.  

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO;  

7. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą 

(prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie 
zamówienia ani zmianą postanowień umowy);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego);  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;  

8. Osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
  
 XVII. Wykaz załączników:  
  
 1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.  
 2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.  
 3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
 


