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Ogłoszenie

Numer

2020-12776-22885

Id

22885

Powstaje w kontekście naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19 - Bony na innowacje dla MŚP: Etap 1 usługowy

Tytuł

Bony na innowacje dla MŚP: Etap 1 usługowy

Warunki zmiany umowy

1. Oferta może być złożona w formie papierowej: na adres F.P.U.H „DWOREK BIS” P. Szymborski w spadku, 
ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz lub w formie elektronicznej na adres e-mail: pawel.dworek@interia.eu, na 
formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, opatrzona podpisem i 
pieczątką Wykonawcy. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
� Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
� Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być sporządzona na 
formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
� Zaoferowana cena całkowita musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich 
(z wyszczególnieniem ceny netto oraz stawki podatku VAT), wraz z kosztami Wykonawcy, wg 
obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i musi określać wartość usługi w ramach 
zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. 
� Dokumenty stanowiące integralną część oferty, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
� Oferta i wszystkie jej załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy.
� Wykonawca składając ofertę na wykonanie usługi zobowiązuje się do dyspozycyjności 
w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach dotyczących zamówienia.
� Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytana ofertowego.
� W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.

2. Termin związania ofertą wynosi 150 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.
3. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą pod warunkiem otrzymania dofinansowania na 
realizację projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" oraz podpisania umowy o 
dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą dla poddziałania (PARP).
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy, zawartej z podmiotem wybranym w 
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wyłącznie w formie pisemnego aneksu 
z następujących powodów: 
� uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 
� obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta, 
� okoliczności siły wyższej, 
� zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
� otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji 
czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych oraz zamówień uzupełniających 
i dodatkowych.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2020-12-16
1. DODANE DO OGŁOSZENIA

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-16

Data ostatniej zmiany

2020-12-16

Termin składania ofert

2020-12-28

Planowany termin podpisania umowy

2020-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

F.P.U.H „DWOREK BIS” P. Szymborski w spadku
Wspólna 6
32-300 Olkusz
NIP: 6371602699

Osoby do kontaktu

Paweł Szymborski
tel.: +48 513 777 333
e-mail: pawel.dworek@interia.eu
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zakup wyników prac B+R od jednostek badawczo-rozwojowych

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi badawcze

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego typoszeregu kotłów c.o. z 
możliwością produkcji ciepła w 100% z OZE

Usługa badawcza powinna obejmować co najmniej takie etapy jak:
• Studium rozwiązań i opracowanie koncepcji zaopatrzenia kotłów c.o. z automatycznym 
podawaniem paliwa: peletów drzewnych (OZE) o mocach z zakresu 10 do 150 kW w energię 
pomocniczą (elektryczną) z wykorzystaniem OZE,
• Opracowanie wytycznych, dobór elementów, ustalenie algorytmu działania systemu 
umożliwiających wykonanie prototypu,
• Przeprowadzenie testów prototypu kotła c.o. wyposażonego w układ wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE na potrzeby pokrycia potrzeb własnych,
• Zaangażowanie użytkowników końcowych w testowanie nowego wyrobu, 
• Uwzględnienie opinii i uwag użytkowników końcowych zaangażowanych w testowanie nowego 
produktu – wdrożenie innowacyjnego, typoszeregu kotłów c.o. produkujących ciepło w 100% z OZE, 
• Przeprowadzenie badań energetyczno-emisyjnych 7 sztuk kotłów c.o. o mocach 
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z przedziału 10 – 150 kW z automatycznym podawaniem peletów drzewnych, zgodnie 
z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe 
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, 
wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 ÷ 5.10) 
• Przeprowadzenie badań bezpieczeństwa 7 kotłów c.o. zasilanych peletami drzewnymi zgodnie z 
normą PN-EN 303-5:2012
• Wydanie odpowiednich dokumentów z przeprowadzonych badań, niezbędnych do wprowadzenia 
przebadanych jednostek kotłowych do obrotu handlowego
 • Wydanie odpowiednich dokumentów z przeprowadzonych badań dla nowego innowacyjnego 
typoszeregu kotłów c.o. produkujących ciepło w 100% z OZE

Usługa realizowana będzie w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” 
Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i 
potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014 – 2020.

Kody CPV

73110000-6 Usługi badawcze

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

W poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w 
rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572 z późn. zm.);
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. 
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U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.);
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi 
badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014; posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 
ustawy o zasadach finansowania nauki; lub
7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym;
9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1710, 
z późn. zm.);
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.).
Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 2 do formularza oferty.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania usługi
Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 4 do formularza oferty.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Posiadają odpowiedni potencjał oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 5 do formularza oferty.
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Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz odpowiednią aparaturą. 
Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, których dotyczy niniejsze zapytanie 
ofertowe, należy rozumieć pracowników lub inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów 
cywilno – prawnych.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 5 do formularza oferty.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Załączniki, które należy dostarczyć celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w 
zapytaniu ofertowym:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
� Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
� Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
� Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia.
� Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz znajdowaniu się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
� Załącznik Nr 6 – Wykaz kadry oraz aparatury badawczej.
� Kserokopia certyfikatu PCA
Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem ofert na etapie 
oceny formalnej.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 21.02.2019, zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe §4, posiadają stosowną akredytację.

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym 
mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.
Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 3 do formularza oferty.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

KRYTERIUM OCENY PUNKTY SPOSÓB OCENY
Cena całkowita netto [PLN] 90% 
90 punktów x cena najtańszej oferty/cena ocenianej oferty

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin realizacji zamówienia 
[w miesiącach] 10% 
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10 punktów x najmniejsza liczba miesięcy na realizację zamówienia ze złożonych ofert /liczba miesięcy na 
realizacje ocenianej oferty

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-16 - data opublikowania

-> 2020-12-28 - termin składania ofert

-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


