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Dane Zamawiającego:
Zamawiający:

NIP:

TERMWALL Rafał Zieliński
ul. Szczęśliwa 1
35-234 Rzeszów
813-151-65-47

Adres do korespondencji:

TERMWALL Rafał Zieliński
ul. Szczęśliwa 1
35-234 Rzeszów

Nazwa zamówienia:

Innowacyjna maszyna do gięcia elementów skrzynki do
nakładania zaprawy murarskiej i klejów podstawą rozwoju
firmy TERMWALL Rafał Zieliński

Tryb udzielanego
zamówienia:

uproszczona zasada konkurencyjności

Osoby uprawnione
do porozumiewania się
z wykonawcami

Rafał Zieliński
tel.: +48 508 950 176
e-mail: termwall@o2.pl

Adres internetowy,
pod którym zamieszczono
ogłoszenie oraz SIWZ:

http://www.termwall.eu/index.html

Nazwa programu,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
osi priorytetowej
Oś priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
i działania w ramach,
Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
których będzie realizowany
projekt

2016-09-13

Zatwierdzam: Rafał Zieliński

Rzeszów

2016 rok
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1.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1) TERMWALL Rafał Zieliński zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie uproszczonej zasady konkurencyjności.
2) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji prac
B+R w formie kompleksowego studium dla maszyny do gięcia elementów skrzynki
do nakładania zaprawy murarskiej i klejów.
3) Postępowanie

zostanie

przeprowadzone

na

podstawie

uproszczonej

zasady

konkurencyjności opisanej w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku
do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszych
Warunków Zamówienia.
4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Warunków
Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwłocznie zamieszczona na stronie www:
http://www.termwall.eu/index.html
i będzie wiążąca.
5) Użyte terminy mają następujące znaczenie:
a) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszych Warunków Zamówienia.
b) „Warunki Zamówienia” – niniejsze Warunki Zamówienia.
c) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego
przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 Warunków
Zamówienia.
d) ”Oferent” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia i złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia
e) ”Wykonawca” –wybrany w postępowaniu Oferent, który zawrze z Zamawiającym
umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.

1) Przedmiotem

zamówienia

jest

opracowanie

koncepcji

prac

B+R

w

formie

kompleksowego studium dla maszyny do gięcia elementów skrzynki do nakładania
zaprawy murarskiej i klejów.
2) Wskazane opracowanie koncepcji prac B+R w formie kompleksowego studium
obejmuje:
a. poszukiwanie dostępnych rezultatów prac badawczych lub wiedzy innego
rodzaju, do zastosowania przy opracowaniu koncepcji maszyny do gięcia oraz
ocenę i końcową selekcję pozyskanej wiedzy do zastosowania przy opracowaniu
koncepcji maszyny do gięcia;
b. sformułowanie szczegółowej koncepcji maszyny do gięcia;
c. zaprojektowanie (stworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej niezbędnej
dokumentacji technicznej) maszyny do gięcia a także wskazanie materiałów
służących do stworzenia maszyny i opis jej wytworzenia oraz sposobu jej
działania;
d. opracowanie koncepcji dalszych badań niezbędnych do stworzenia prototypu
maszyny do gięcia;
e. opracowanie koncepcji działań umożliwiających wdrożenie prototypu maszyny
do gięcia i jej zastosowania w produkcji;
f. opracowanie kompleksowego studium wykonalności dla maszyny do gięcia
zawierającego:
a) koncepcje prac B+R nad maszyną do gięcia elementów skrzynki do
nakładania zaprawy murarskiej i klejów;
b) koncepcje wykonania i testowania prototypu;
c) określenie organizacji produkcji do rozpoznanego zapotrzebowania;
d) przygotowanie koncepcji kanałów dystrybucji.
3)

Opracowanie koncepcji prac B+R w formie kompleksowego studium zostanie
przekazane Zamawiającemu w 2 egzemplarzach wersji papierowej i elektronicznej za
protokołem odbioru.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
Kody:
CPV 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
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CPV 73110000-6 Usługi badawcze
CPC 85300 Usługi badawcze i rozwojowe

3.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia
niezwłocznie po dniu zawarcia umowy o realizację niniejszego zamówienia.
2) Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na datę 15-12-2016.
3) Data 15-12-2016 wyznacza termin przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu
opracowania całościowego dla maszyny do gięcia elementów skrzynki do nakładania
zaprawy murarskiej i klejów.
4) Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Wykonawcy.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - są
jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.),
posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42
ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał merytoryczny,
techniczny, badawczy, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania
Zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.
2) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunku opisanego pkt.4 ppkt.1) lit. a)
w Warunkach Zamówienia zostaje zweryfikowane poprzez aktualną (według stanu na
dzień ogłoszenia naboru wniosków) listę jednostek naukowych posiadających
przyznaną kategorię naukową, przedstawioną w komunikacie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych
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jednostkom naukowym (Dz. Urz. MN i SzW z 2014 r., poz. 38) dostępną pod
następującym adresem:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.
pdf.
3) Oferent nie spełniający warunku opisanego pkt.4 ppkt.1) lit. a) w Warunkach
Zamówienia zostaje wykluczony z postępowania.
4) Spełnienie przez Oferenta kryteriów opisanych w pkt.4 ppkt.1) lit. b) i c) Warunków
Zamówienia zostaje zweryfikowane na podstawie dołączonego oświadczenia .
5. OŚWIADCZENIA
OFERENCI

W

I

DOKUMENTY

CELU

JAKIE

POTWIERDZENIA

POWINNI

DOSTARCZYĆ

SPEŁNIENIA

WARUNKÓW

OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4
1) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z oferentów
powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Oświadczenie oferenta o byciu jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1620, z późn. zm.), posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B,
o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Oświadczenie

oferenta

potwierdzające,

że

posiada

niezbędną

wiedzę

i doświadczenie oraz potencjał merytoryczny, techniczny, badawczy, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
6.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwaną
dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2) Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą elektroniczną (na wskazany
adres e-mail: termwall@o2.pl). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie,
jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
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7.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
p. Rafał Zieliński tel. + 48 508 950 176

8.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w Warunkach Zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w tym dokumencie.
2) Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń
z tego tytułu względem Zamawiającego.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być
trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby)
uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez Osoby Uprawnione.
4) Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Oferta ceny wykonania przedmiotu zamówienia
b) Opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
c) Uzupełniony wzór umowy
d) Oświadczenia oferenta
5) Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
6) Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób
zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie
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zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta wykonania kompleksowego studium
wykonalności dla maszyny do gięcia elementów skrzynki do nakładania zaprawy
murarskiej i klejów” - nie otwierać przed dniem 3 października 2016 roku, do godziny
15.00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić
zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
7) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie
oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
8) Do oświadczeń oferenta dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się
odpowiednio punkt 9 pkt. 6 Warunków Zamówienia. Na kopercie zewnętrznej należy
dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE
OFERTY”.
10.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1) Termin składania ofert upływa 3 października 2016 o godzinie 1500. Oferty
złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2) Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres :
TERMWALL Rafał Zieliński
ul. Szczęśliwa 1; 35-234 Rzeszów
z adnotacją: „Oferta realizacji zamówienia TERMWALL 1/09/2016”

11.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1) Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi
kryteriami:
a) Najkorzystniejsza cena realizacji zamówienia – 5 punktów, kolejne ceny są
pomniejszane o 0,5 punktu,
b) Opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia – 10 punktów, kolejne oceny są
pomniejszane o 1 punkt.
2) Oferta, która uzyska najwięcej punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
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12.

KARY
UMOWNE
ZA
NIEWYKONANIE
NIENALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIA

LUB

1) Zamawiający ustala karę umowną za niewykonanie zamówienia, za nie wykonanie
zamówienia w zakreślonym terminie lub nienależytego wykonania w wysokości 20%
ceny zaoferowanej za wykonanie zamówienia.

13.

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
2) Do oferty należy załączyć: Wzór Umowy uzupełniony

14.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
1) Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.

15.

ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część Warunków Zamówienia:
1) Oświadczenia oferenta (wzór)
2) Umowa o realizację zamówienia (wzór)
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