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W
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Zapytanie ofertowe nr
Dotyczy:

W
Y
N
A
J
01/07Ez
M

dnia 18 lipca 2016

zatrudnienia pracowników na zlecenie na stanowisko „Specjalista ds. energetyki i
procesów uwęglania
–”

CPV: 73200000-4 (Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju)

S
P
alternatywnego węgla z odpadów
R komunalnych”
Z
E
D
dla Działania 1.1 „Projekty B+R
A przedsiębiorstw”
w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
ŻRozwój, 2014 – 2020
Programu Operacyjnego Inteligentny
w ramach Projektu pod roboczym tytułem „Wykorzystanie procesu uwęglania do produkcji

–
L
E
A
S
I
N
G
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Nazwa i adres
zamawiającego:

Tryb udzielania
zamówienia:

Data ogłoszenia
zapytania
ofertowego:
Data złożenia oferty:

Sposób składania
oferty:

W
Y
ul. Pocztowa 13 lok. 14
N
91-464 Łódź
A
J
www.malm.com.pl
E
Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności
M
określoną w załączniku nr 3 do Przewodnika
kwalifikowalności
MALM Halina Pawłowska

kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
–
2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty
B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa”.
S

P
R
Z
E
Oferty można składać do dnia 26-07-2016 do godziny 12:00
D
Oferty złożone po wskazanym terminie
nie będą rozpatrywane.
A
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty
do firmy.
Ż
18-07-2016

Oferta może być złożona:

–
Elektronicznie na adres: hanna.marliere@gmail.com
lub

L
E
MALM Halina Pawłowska
A
ul. Pocztowa 13 lok. 14
S
91-464 Łódź
I
N
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego
G
stanowi: zatrudnienie 2 pracowników
naukowych na
w wersji papierowej do siedziby firmy:

Opis przedmiotu
zamówienia:

stanowisko „Specjalista ds. energetyki i procesów uwęglania ”
dla realizacji projektu badawczo-rozwojowego w następującym
zakresie szczegółowym:
- przeprowadzenie badań procesu uwęglania odpadów
komunalnych w skali laboratoryjnej
- opisanie procesu uwęglania odpadów komunalnych pod kątem
podstawowych charakterystyk (czas, temperatura itp.)
- sporządzenie wytycznych do budowy urządzenia uwęglania w
skali przemysłowej
- nadzór nad procesem uwęglania w skali przemysłowej
Wymagane minimalne miesięczne zaangażowanie czasowe
odpowiadające 1/2 etatu. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
1. Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot
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zamówienia został zdefiniowany jako: CPV: 73200000-4
W
(Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju)
Y
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do ograniczenia zakresu
N
opisu przedmiotu zamówienia, przy czym zobowiązuje się do
A
przesłania uzupełnienia szczegółowego
(wyłączonego) opisu
przedmiotu zamówienia na Jpisemną prośbę wszystkich
zainteresowanych potencjalnych
Wykonawców, którzy
E
pisemnie zobowiążą się doM zachowania poufności w
odniesieniu do przedstawionych informacji).
Warunki udziału w
postępowaniu:

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

–

S
P
Dokument potwierdzający - Kopia
R dyplomu
Z
2. Co najmniej 5 lat doświadczenia
badawczego w zakresie
E
procesu uwęglania
Dokument potwierdzający - D
Wykaz publikacji naukowych/
A
zrealizowanych projektów
Ż
1. Stopień naukowy co najmniej doktora

A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Ocena spełnienia wymogu –zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia.

L

B. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w E
postępowaniu należy składać w
A
formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
S
C. Zamawiający przed podpisaniem Iumowy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji oświadczeń Wykonawcy
N (spełnia/nie spełnia ) dot.
warunków udziału w postępowaniu
G na podstawie właściwych
dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
D. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi
badawczej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska
poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców,
energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawcze

E. 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 imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
−

uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
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−
−

osobowej,
W lub akcji,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów
pełnieniu funkcji członka organu Y
nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
N

pozostawaniu w związku Amałżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej,
J
pokrewieństwa drugiego stopnia
E lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki
M
lub kurateli.
Termin realizacji
przedmiotu oferty:

Usługa zlecenia prac badawczych –przez Zamawiającego zostanie
zrealizowana przez Wykonawcę w okresie 24 miesięcy od dnia
02-01-2017 do dnia 31-12-2019. S

Kryteria wyboru
oferty oraz sposób
dokonywania oceny:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty
nastąpi w oparciu o
P
następujące kryteria;
R

Z
− Wysokość wynagrodzenia (100%),

E
D
− w złotych polskich brutto,
A
Ż
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie
te oferty, które:
2. Wartość wynagrodzenia należy wyrazić;

− nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
− zostaną złożone przez Wykonawców
nie wykluczonych przez
–
Zamawiającego z niniejszego postępowania.

L
E
W przypadku kryterium "Wysokość wynagrodzenia" oferta
A
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania: S
I
Pi (W) = (Wmin / Wi) • Max (W) N
G
Zasady oceny kryterium "Wysokość wynagrodzenia"

gdzie:
Pi(W)

-

Wmin

-

Wi
Max
(W)

-

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium
"Wysokość wynagrodzenia";
najniższa wysokość wynagrodzenia spośród
wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Wysokość wynagrodzeni oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za kryterium "Wysokość wynagrodzenia";

Jako najkorzystniejsze zostaną wybrane dwie oferty
przedstawiające
najniższą
wartość
zaproponowanego
wynagrodzenia.
Wybrane zostaną 2, najwyżej ocenione oferty.
Oferta musi zawierać
następujące

−

Dane identyfikujące oferenta (np. imię , nazwisko, adres, PESEL, nr
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NIP),

elementy:

W

−

Datę przygotowania i termin ważności
Y oferty (min. 30 dni od dnia
ostatniego dnia składania ofert w konkursie)

−

Informację odnośnie wiedzy i Adoświadczenia Wykonawcy w
zakresie przedmiotu zamówienia.

N
J

(zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
w sekcji: warunki
E
udziału w zamówieniu)

M

−

Wynagrodzenie całkowite brutto,

−

Warunki i termin płatności,

−

Datę/okres realizacji przedmiotu Zamówienia,

−

Oświadczenie o zdolności do wykonania zleconej usługi zgodnie z
P
opisem przedmiotu zamówienia

−

Oświadczenie o zagwarantowaniu
Z sposobu realizacji usługi
badawczej korzystnej z punktu widzenia ochrony środowiska
E
poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców,
D usługi badawczej
energii itp. niezbędnych do realizacji

–
S

R

A

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może
skutkować odrzuceniem oferty. Ż
Zmiana umowy:

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z
–
Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

L

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
E
zamówienia,

A

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub
S
oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych
umowy,

I
N
obowiązujących
G

w dniu podpisania

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej
zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej
dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie
zobowiązany.
Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy
zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu
zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z
wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy usług
dodatkowych,
nieobjętych
zamówieniem
podstawowym
i
nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia
podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania
wynikających m.in.:
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− z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia
dodatkowego od zamówieniaW podstawowego wymagałoby
Y kosztów,
poniesienia niewspółmiernie wysokich

N

− wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od
A
wykonania zamówienia dodatkowego.

J

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania
E bez podania przyczyny lub
postępowania w dowolnym terminie
M
uprzedniego poinformowania Oferentów.
4. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów
– zamówień publicznych.
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
5. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedstawi
S otrzymania dofinansowania w
najkorzystniejszą ofertę pod warunkiem
ramach poddziałania 1.1.1 PO IR do
P Projektu pod roboczą nazwą
„Wykorzystanie procesu uwęglania doRprodukcji alternatywnego węgla
z odpadów komunalnych”

Z
E
D
A
Ż
–

L
E
A
S
I
N
G

