
 
  

 

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 28.04.2017 r. 

Zapytanie ofertowe nr 02/04/2017/POIR 

Dotyczące wyboru Kierownika B+R 

Zatrudnienie osoby na stanowisko Kierownika B+R do prowadzonych prac przemysłowych oraz 

rozwojowych jest planowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego 

systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”, który ubiega się 

o dofinansowanie w ramach konkursu 3/1.2/2017_Innowacyjny Recykling dla naboru wniosków 

organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach: Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, 

działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, program sektorowy: INNOWACYJNY RECYKLING. 

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. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
2.1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego. 
2.2. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone w języku polskim przez 

wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym. 
2.3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
3.1. Cel zamówienia 

 
Celem zamówienia jest wybór i podpisanie warunkowej umowy związanej 
z zatrudnieniem Kierownika B+R – 1 osoba. 
Łączny wymiar czasu pracy w ramach projektu: 40 godz./mies. (okres realizacji projektu: 
36 miesięcy, ogółem godzin zaangażowania: 1440). 
Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie. 
 

3.2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
 
Zamówienie polega na warunkowym wyborze Kierownika B+R. 
 

3.3. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wybór i podpisanie warunkowej umowy związanej 
z zatrudnieniem Kierownika B+R – 1 osoba do prowadzonych prac przemysłowych oraz 
rozwojowych. Stanowisko powstanie w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie 
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innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich 
wykorzystanie”. Rola w projekcie: 
 

 Nadzór merytoryczny nad pracą członków zespołu badawczego; 

 Wyznaczanie kierunków prac B+R w projekcie; 

 Kierowanie badaniami przemysłowymi i rozwojowymi; 

 Weryfikacja i koordynacja szczegółowych planów badań; 

 Przygotowywanie raportów badań; 

 Organizacja regularnych spotkań roboczych zespołu badawczego według szczegółowego 
harmonogramu realizacji projektu; 

 Inicjowanie i koordynacja działań zmierzających do szerokiego rozpowszechnienia wyników 
badań (opracowanie raportów końcowych); 

 Składanie raportów na temat stanu realizacji badań do Kierownika Zarządzającego 
projektem; 

 Inne zadania mieszczące się w zakresie merytorycznym projektu. 
 
Prace przemysłowe i rozwojowe prowadzone będą w obszarze: 
 

a) Badania nad systemem przetwarzania odpadów ogniotrwałych w celu uzyskania surowców 
wtórnych do produkcji materiałów ogniotrwałych o zdefiniowanym poziomie jakościowym. 

b) Badania nad możliwością wykorzystania surowców wtórnych z odpadów ogniotrwałych 
do produkcji wyrobów na wyłożenia ceramiczne do wkładów kominkowych 

c) Badania nad możliwością wykorzystania odpadów ogniotrwałych nie nadających 
się do powtórnego zastosowania w produkcji ceramiki ogniotrwałej. 
 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3.5. Kod CPV określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

73000000-2 
79421000-1 

3.6. Nazwa kodu CPV 
73000000-2: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 
doradcze 
79421000-1: Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych 

3.7. Harmonogram realizacji zamówienia: 
 
- do dnia 08.05.2017 r. - przyjmowanie ofert; 
- 09.05.2017 r. - rozstrzygnięcie konkursu ofert; 
- 10.05.2017 r. - 11.05.2017 r. - kontakt z wybranym w konkursie oferentem, ustalenie zasad 
współpracy, podpisanie warunkowej umowy; 
- planowane rozpoczęcie realizacji przedmiotu oferty : 01.09.2017 r.; 
- planowany termin zakończenia realizacji prac: 31.08.2020 r.; 
- podpisanie umowy-zlecenia i ewentualna realizacja przedmiotu zamówienia uzależniona 
będzie od pozytywnej decyzji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, tj. instytucji ogłaszającej 
konkurs 3/1.2/2017_Innowacyjny Recykling i wyboru projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie” 
do dofinansowania. 
 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
ICH SPEŁNIANIA 

4.1. Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone są osoby posiadające: 
4.1.1. Wiedzę i doświadczenie naukowe w obszarze materiałów ogniotrwałych 
4.1.2. Wykształcenie co najmniej wyższe techniczne. 
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4.1.3. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych 
4.1.4. Niezbędną wiedzę z dziedziny gospodarki odpadami i/lub recyklingu materiałów 

ogniotrwałych; 
4.2. Dodatkowe warunki udziału – wymagania konieczne: 

4.2.1. Wykształcenie: wyższe techniczne. 
4.2.2. Wykształcenie dodatkowe: studia podyplomowe, certyfikaty, kursy, szkolenia 

w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki odpadami. 
4.2.3. Znajomość języka angielskiego. 
4.2.4. W okresie ostatnich 5 lat udokumentowane doświadczenie 

w realizacji/wdrażaniu/prowadzeniu minimum 3 prac B+R w zakresie 
materiałów ogniotrwałych, w tym co najmniej w jednym projekcie| 
na stanowisku kierowniczym. 

4.2.5. Doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat w realizacji prac i projektów 
badawczych (pożądane w zakresie opracowania nowych rodzajów tworzyw 
ogniotrwałych, w tym monolitycznych betonów ogniotrwałych oraz prac 
badawczych dotyczących przetwarzania i/lub wykorzystania materiałów 
recyklingowych w technologii materiałów ogniotrwałych) 

4.2.6. Udokumentowane doświadczenie w realizacji innych prac B+R obejmujących 
prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem było wdrożenie 
wyników prac B+R do działalności gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa 
ochronne na wzory użytkowe, lub inne 

4.2.7. Udokumentowany dorobek naukowy poparty minimum 3 publikacjami z listy A i 
B MNiSW. 

4.3. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 

4.4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Oferenta dokonana zostanie zgodnie 
z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Formularzu 
ofertowym i w załącznikach do oferty. 
 

5. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH. 
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM 

 
5.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału 

w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów: 
 

5.1.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 
„wynagrodzenie brutto za godzinę pracy” – 100 pkt. (100%) 

5.1.2. Liczba punktów w kryterium „wynagrodzenie brutto za godzinę pracy” będzie 
przyznawana według poniższego wzoru:  

La = [W𝑚𝑖𝑛/Wo] x 100 pkt,  
gdzie: 
La - liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „wynagrodzenie brutto za godzinę pracy” 
Wmin – najmniejsza kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto spośród kwot 
zaproponowanych przez wszystkich Oferentów 
Wo - kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto oferty „a” 
 
5.2. Oferty, spełniające wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną 

uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach 
wyszczególnionego powyżej kryterium „wynagrodzenie brutto za godzinę pracy”. 
Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania 
punktów opisaną powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium, liczba 
zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. 
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5.3. Maksymalna do uzyskania w postepowaniu liczba punktów wynosi 100. 
5.4. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość 

punktów, zawarcie umowy warunkowej. 

6. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY 
 

6.1. Z oferentem, który uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie warunkowa 
umowa. 

6.2. Warunkiem wejścia w życie umowy-zlecenia z wybranym wykonawcą będzie podpisanie 
przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 
nr 3/1.2/2017_Innowacyjny Recykling ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach działania 1.2 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa 
odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie” do dofinansowania. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku 
nie przyznania mu środków pochodzących z budżetu UE. 

6.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej 
z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących 
powodów: 
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta, 
c) okoliczności siły wyższej, 
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, 
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których 
zamawiający zostanie zobowiązany. 

 
7. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE: 
 
http://www.chemobud.ostrowiec.pl/ 
 
8. FORMA SKŁADANIA OFERT: 
 
Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej. 
 
9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
 

9.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 08 maja 2017 roku: 
- drogą elektroniczną w postaci skanów podpisanych dokumentów na adres 
marketing@chemobud.ostrowiec.pl; 
- w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres biura 
Zamawiającego: ul. Mostowa 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

9.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
10. ADRES E-MAIL, NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ OFERTĘ 

 
marketing@chemobud.ostrowiec.pl 
 

11. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA 
 
Wojciech Kaczorowski 
 



5 

 

12. NR TELEFONU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA 
 
509 844 290 
 

 
13. INFORMACJA DOTYCZĄCE ZAKRESU WYKLUCZENIA (W ODNIESIENIU DO PODMIOTÓW 

POWIĄZANYCH) 
13.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone Oferentowi 

powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i 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, 
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. 
13.2. Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań 

osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do 
niniejszego zapytania). 

14. INFORMACJE DODATKOWE 
Przedmiot zamówienia stanowił będzie element projektu w ramach wniosku zgłoszonego 
do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach konkursu 3/1.2/2017_Innowacyjny Recykling dla naboru wniosków organizowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie 1.2: Sektorowe programy 
B+R, program sektorowy: INNOWACYJNY RECYKLING. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji 
z podpisania umowy-zlecenia, po podpisaniu warunkowej umowy współpracy, w przypadku nie 
przyznania mu środków pochodzących z budżetu UE. 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o braku powiązań 

 


