Załącznik nr 2
do wniosku o dofinansowanie

Zapytanie ofertowe

1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego

INSTAR SPÓŁKA JAWNA Marek Czamara Józef
Hajdyła Jan Pytel

Adres siedziby

Ul. Tarnowska 9, 34 – 600 Limanowa

NIP

7370010537

Osoba do kontaktu

Marek Czamara

Nr telefonu

18 3339 295

Adres e-mail

czamara.instar@onet.pl

2. Dane dotyczące zamówienia:
Rodzaj
usługi)

zamówienia

(typ

Badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności,
prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub
usług, lub też wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących
produktów, procesów lub usług.

Opracowanie
technologii
wytwarzania
uchwytów
narzędzi
budowlanych z materiałów kompozytowych odpornych na działanie
promieni słonecznych w oparciu o materiały:
A. Biodegradowalne.
B. Mieszanek polimerowo-drzewnych.

Opis przedmiotu
zamówienia

Zamówienie obejmuje:
a.
Badania
właściwości
wytrzymałościowych
i fizykomechanicznych na wytworzonych próbkach
wiosełkowych, w tym:
- oznaczenie gęstości kompozycji
- oznaczenie masowego wskaźnika płynięcia oraz
temperatury mięknienia Vicata
- oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie i na zginanie
- oznaczenia modułu sprężystości przy rozciąganiu
i zginaniu
- badania udarności
badania
zmian
właściwości
wytrzymałościowych
w temperaturach użytkowania oraz przy wpływie chłonności
wody na te właściwości
- obrazy mikroskopowe SEM dla analizy jednorodności
i homogenizacji mieszanki.
b. Wykonanie eksperymentalnej formy – uniwersalnej
rękojeści
oraz
badania
odporności
starzenia
atmosferycznego na cechy użytkowe wyrobu, w tym:

- wykonanie pomiaru jednorodności koloru
- badania sztywności uchwytów ręcznych narzędzi
w różnych temperaturach użytkowania
- badania wielokrotnego cyklu zmian temperatury
i wilgotności symulujące warunki użytkowania,
- ocena długości życia wyrobu i określenie działań
i parametrów zmierzających do optymalizacji technologii
wytwarzania rękojeści.

Nr CPV wg Wspólnego
Słownika Zamówień
Termin realizacji
zamówienia

73100000-3
od dnia 01.11.2016 do dnia 31.03.2017
od dnia 09.08.2016 do dnia 24.08.2016

Termin i sposób składania
ofert

Termin związania ofertą

Miejsce składania ofert: siedziba firmy.
Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą na ww. adres.
Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
95 dni

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
Lp.

Warunek udziału w postępowaniu

1.

Podmiot
należy
do
katalogu
podmiotów
uprawnionych
do
świadczenia
usług
badawczorozwojowych
i/lub
usług
proinnowacyjnych (w zależności od
projektu)
Podmiot dysponuje odpowiednim
potencjałem
technicznym
do
wykonania przedmiotu zamówienia

2.

3.

Podmiot dysponuje odpowiednim
potencjałem
kadrowym
do
wykonania przedmiotu zamówienia

Opis w jaki sposób Zamawiający
dokonywał oceny spełnienia warunku

będzie

Weryfikacja na podstawie wpisu do jednego z ww.
rejestrów
lub
dokumentu
zaświadczającego
uzyskanie wpisu lub dokumentów: rejestrowego
oraz statutowego podmiotu.
Weryfikacja na podstawie opisu urządzeń/sprzętu
koniecznego do przeprowadzenia w/w prac.

Weryfikacja na podstawie opisu kadry która będzie
przeprowadzała w/w prace.

4. Kryteria oceny ofert:
Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów,
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
którą można zdobyć
za kryterium cena
Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
100
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium
cena
Kryterium fakultatywne – kryterium nr 1

Liczba punktów,
którą można zdobyć
za kryterium …
-

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …

-

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 2
Liczba punktów,
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …
którą można zdobyć
za kryterium …
5. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do
przygotowania
oferty

Informacja
dotycząca
powiązań
kapitałowych
lub osobowych

Informacja
dotycząca zmiany
umowy
Informacja
dotycząca
finansowania
przedmiotu
zamówienia

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko
jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o
dofinansowanie.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
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.
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia
publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie
przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania
1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

09.08.2016, Marek Czamara
(data i podpis Zamawiającego)

