
 
  

 

…............................. 
(data, miejscowość) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/04/2017 z dnia 05.04.2017 r. 

na usługę polegającą na wykonaniu badań przemysłowych i prac rozwojowych 
 

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. Oferent: 
 

Nazwa/firma:  
 
Rodzaj podmiotu1: 
 
Adres/siedziba:  
 
NIP:  
 
Tel.:  
 
e-mail: 
 

3. Przedmiot wyceny: 
Usługa polegająca na wykonaniu badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu 
pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów 
ogniotrwałych i ich wykorzystanie”. 

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. 
Obejmujące: 

                                                      
1
 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/nnowacyjnyecykling2017/) w szczególności zgodnie z 
Katalogiem kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu 
podwykonawstwo części merytorycznych można zlecać, bez konieczności uzyskiwania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej, 
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) i otrzymała, co najmniej ocenę B. 
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- 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 
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. 
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. Wycena zamówienia: 
 
Łączna oferta cenowa: 
Kwota netto:  
 
Podatek VAT:  
 
Kwota brutto:  
 
Warunki płatności:  
 
Termin ważności oferty: 
 
OŚWIADCZAMY, ŻE: 
1 Powyższa cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu rzeczowego 

zamówienia i została wyliczona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. 
2 Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
3 Spełniamy kryterium dostępu. 
4 Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia. 
5 Zapoznaliśmy się z wymogami zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

a tym samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia 
w takim zakresie  że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak i pełną realizację zamówienia 
i nie wnosimy zastrzeżeń. 
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6 Posiadam(y)  uprawnienia do wykonywania  działalności   lub  czynności  objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

7 Posiadam(y)   niezbędną  wiedzą   i   doświadczenie   oraz   dysponujemy   potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

8 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. 
 
 
Do oferty, jako jej integralną część dołączamy: 
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
2. Oświadczenie o kryteriach dostępu. 
3. Wykaz wykonanych (co najmniej trzech) usług zgodnych lub pokrewnych z przedmiotem 

zamówienia. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 
                                       (data i podpis osoby upoważnionej 
do składania oferty oraz pieczęcie  identyfikacyjne Oferenta) 

 


