
Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 20.11.2017 r. 

Badanie rynku 
w celu oszacowania wartości zamówienia związanego z wyborem podwykonawcy, 

któremu zlecona będzie część merytorycznych prac projektu 
 

W związku z planowanym procesem wyboru podwykonawcy, który zrealizuje część prac 

merytorycznych (prace B+R) w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Opracowanie 

i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich 

wykorzystanie”, który będzie przedmiotem wniosku aplikacyjnego dla naboru organizowanego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

firma „CHEMOBUD” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu ustalenia wartości szacunkowej 

opisanego poniżej zamówienia. 

1. ZAMAWIAJĄCY 

"CHEMOBUD" WOJCIECH KACZOROWSKI 

ul. Mostowa, 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

REGON: 292657110 

NIP: 8631588484 

Tel: (41) 2653497 

e-mail: marketing@chemobud.ostrowiec.pl 

2. TRYB ZAMÓWIENIA 

1) Niniejsze zapytanie ma na celu dokonanie właściwego oszacowania wartości docelowego 

zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

2) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Przedłożenie szacunkowej wartości nie stanowi oferty Wykonawcy i nie jest podstawą 

do zawarcia umowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny. 

5) Na podstawie przeprowadzonego rozeznania Zamawiający określi i zastosuje prawidłowy tryb 

wyboru Wykonawcy usługi w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz inne zapisy wymagane przepisami prawa. 

6) Zapytanie w celu rozeznania rynku upubliczniono na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.chemobud.ostrowiec.pl/, oraz wysłano mailowo do potencjalnych Wykonawców. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 

- 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze; 

2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych (badania 

przemysłowe oraz prace rozwojowe). Zakres zadań do wykonania w ramach przedmiotu 

zamówienia: 



a) Badania nad systemem przetwarzania odpadów ogniotrwałych w celu uzyskania surowców 
wtórnych do produkcji materiałów ogniotrwałych o zdefiniowanym poziomie jakościowym, 
w szczególności obejmujące: 
- badania kruszyw otrzymanych ze złomów glinokrzemianowych materiałów ogniotrwałych 

pochodzących z różnych źródeł po ich rozdrobnieniu i rozfrakcjonowaniu ze szczególnym 
uwzględnieniem składu chemicznego i jego zmienności, 

- analizę wyników połączoną z określeniem możliwych sposobów wtórnego wykorzystania 
i opracowaniem założeń do zmian technologicznych przetwarzania i segregacji złomów 
w celu wyodrębnienia grup jakościowych uzyskanych surowców wtórnych, 

- badania zmienności składów w zoptymalizowanych warunkach segregacji złomów, 
- badania porównawcze własności tworzyw ogniotrwałych otrzymanych z surowców 

naturalnych i surowców wtórnych z wyodrębnionych i ściśle scharakteryzowanych frakcji. 
b) Badania nad możliwością wykorzystania surowców wtórnych z odpadów ogniotrwałych 

do produkcji wyrobów na wyłożenia ceramiczne do wkładów kominkowych, w szczególności 
obejmujące: 
- opracowanie składów surowcowych betonów ogniotrwałych przeznaczonych 

do wytwarzania wyłożeń ceramicznych do wkładów kominkowych w oparciu 
o wytypowane materiały recyklingowe, 

- badania podstawowych własności uzyskanych betonów ogniotrwałych, w tym odporności 
na wstrząsy cieplne, 

- wykonanie prób wytwarzania elementów wyłożeń ceramicznych do wkładów 
kominkowych w warunkach przemysłowych wraz badaniami ich własności. 

c) Badania nad możliwością wykorzystania odpadów ogniotrwałych nie nadających 
się do powtórnego zastosowania w produkcji ceramiki ogniotrwałej, w szczególności 
obejmujące: 
- opracowanie założeń do procesu przetwarzania frakcji złomów nie nadających 

się do powtórnego wykorzystania do produkcji materiałów ogniotrwałych, 
- opracowanie składów mas i zapraw w oparciu o surowce wtórne o obniżonych 

parametrach jakościowych, 
- badania parametrów opracowanych produktów wraz z określeniem potencjalnych 

kierunków ich zastosowania. 

4. WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1) Planowany termin realizacji zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie realizacji 

projektu, tj. w okresie 01.07.2018 – 30.06.2021. 

2) Termin realizacji projektu może ulec zmianie, gdyż jest uzależniony od terminu podpisania 

umowy o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu 

przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie” w ramach konkursu 

5/1.1.1/2017 dla Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1: „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W SZACOWANIU ZAMÓWIENIA 

1) Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty, które posiadają status 

uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki 

naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa 

w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają 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 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), i otrzymały co najmniej ocenę B. 



6. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA INFORMACJI O CENIE 

1) Wycena musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.  

2) Wycenę należy przygotować podając całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez 

podatku od towarów i usług. 

3) Podmioty zainteresowane złożeniem informacji o cenie składają wypełniony Formularz oferty 

(Załącznik nr 1 do zapytania). Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

4) Formularz ofertowy należy przesłać w postaci skanów podpisanych dokumentów na adres: 

marketing@chemobud.ostrowiec.pl w terminie do 23 listopada 2017 r. do godz. 15.00. 

 

7. Załączniki 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy. 

 

 

  



Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Dotyczy: oszacowania wartości zamówienia związanego z wyborem podwykonawcy, któremu zlecona 
będzie część merytorycznych prac w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego 
systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”. 

1. ZAMAWIAJĄCY 

"CHEMOBUD" WOJCIECH KACZOROWSKI 

ul. Mostowa, 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

REGON: 292657110 

NIP: 8631588484 

Tel: (41) 2653497 

e-mail: marketing@chemobud.ostrowiec.pl 

2. WYKONAWCA 

Nazwa 
 

Adres siedziby 
 

NIP/REGON 
 

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do kontaktu 

 

Telefon kontaktowy 
 

E-mail 
 

3. OFERTA CENOWA 

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi 
w zapytaniu: 
 
Kwota netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stawka podatku VAT:  ……….. % 

Kwota brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) W cenę oferty zostały wliczone całkowite koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
 
 

………………………………………………………                      …………………………………………………...……………………………….. 
/Miejscowość, data/                /podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania oferty/ 


