
DEKONTA Polska Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 252
25-116 Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DW I l20\ 6

z dnta22.07.ż016

I. Zamawiający
DEKONTAPolska Sp. z o,o,, ul. Ściegiennego252,25-116 Kielce, NIP: 657-24-16-437

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dla firmy DEKONTA Polska technologii oczyszczanla
gleby zanieczyszczonej związkami ropopochodnymi. Opracowana technologia powinna cechować
się możliwością zastosowania IN SITU (czyli na miejscu powstania zańeczyszczęnia bęz
konieczności przemieszczeńa gleby). W związku z powyższym technologia powinna pozwalac na
remediację gleby zalegającej do minimum 4 metrów pod powierzchnią. Technologia powinna
umożliwió usunięcie zanieczyszczeń w stopniu (minimum) pozwalającym na zakwalifikowanie jej
do kategorii C (zgodnie z Rozporuądzeńem Ministra Srodowiskaz dnia 9 września 2002 roku
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz.U.200ż nr 165 poz.1359).

Kod CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

III. Postanowienia ogólne
1) Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004t.
Prawo Zamow leń Publicznych
2) ptzedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia dzińalności B+R+I, Dzińame 2.3 Proinnowacyjne usfug dla
przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2Bony na innowacje dla MSP
3) Zatnawiający informuje, iż w wyniku rozsttzygnięcia niniejszego postępowania, z Wykonawcą
możę zostaĆ podpisana umowy warunkowa, której ostateczna rcalizacja będzie zależńa od
wyników konkursu "Bon na Innowacje dla MŚP" i faktu otrzymania dofinansowania
(organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). W przypadku braku
dofinansowania projektu projekt nie będzie realizowany.
4) Zamawtaj ący nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bęz podania
przyczyny

IV. Warunki stawiane wykonawcy i wyktuczenia

1) Wykonawcą moze być tylko jednostka posiadająca status jednostki naukowej w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.615 ze zm;.
2) Wykonawcą moze być tylko jednostka posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitei
Polskiej orazptzyznaną kategorię naukowąA+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust.3 ustawy
o zasadach finansowania nauki,
3) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiaj ący rea|izację zamówienia.
5) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczęnię umożliwiającą wykonanie zamówienia.
6) Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany zZamawiającym osobowo lub
kapitałowo.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiąania między
Beneficientęm a wykonawcą. polesaiące na:
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. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 %o akcji,

. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczegoltub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
zwtązkumałzeńskim, w stclsunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
7) Wykonawca musi złoĘć oświadczęnia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
zamavłtającym oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzory oświadczeń znajdulą
się w załącznikach do niniejszego zap}tania ofertowego (zał. nr 1 oraz zał. nt 2).

V. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia j est:
- opracowanie technologii oczyszczańa IN SITU gleby z produktów ropopochodnych w
szczególności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

W ramach projektu pow-inny zostac przeprowadzone:
- badania laboratoryjne pozwalĄące na weryfikację eksperymentalną na podstawowym poziomie
zaawansowania technologicznego (skala laboratoryjna) skuteczności proponowanej metody,
- badania w skali ćwierć technicznej pozwalające na weryfikację skuteczności i efektyłrłrości
proponowanej metody,
- uzyskanie niezbędnych zęzwolei i atestów fieżeli są wymagane) do zastosowania technologii w
środowisku,
- demonstracja technologii w warunkach rzeczy.wistych.

Efektem projektu powinny być:
- wytyczne do stosowania opracowanej technologii,
- opracowanie wytycznych do wytwarzania komponentów niezbędnych do przeprowadzenia
oczyszczania gleby.

VI. Kary umowne
W związku z reallzacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który
podlega szczegolnym zasadom realizacjt, organizacji, monotorowania i sprawozdawczości,
przewiduje się kary umowne, w przypadku gdy dziŃańa Wykonawcy będą utrudniały realizację
projektu
1) w przypadku opóznienia w przekazantu Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia
Zunawlający ma prawo nałoĘć karę umowną, a Wykonawca przyjmie taką w wysokości 1%
wartości Umowy pozostałej do ztealtzowania w dniu powstania wymagalności kary umownej
liczone zakńdy dzięń opóźnienia. Do wartości umowy pozostałej do zrealizow-ania nie wlicza się
części prac przekazanych Zarnawiającemu protokołaml zda-wczo-odbiorczymi (eśli Insty,tucja
W&tzaląca wyraziła wcześniej zgodę na rozliczenie cząstkowe z wykonawcą). Ponadto
Zamawiający ma prawo w takim przypadku wypowiedzieć umowę z Wykonawcą zę skutkiem
natychmiastowym.
2) Uporczyve łamanie postanowień umowy lub brak współpracy z Zamawiającym skutkowac
będzie rozwlązaniem umowy i wyborem nowęgo wykonawcy w trybie zasady konkurencyjności.
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VII. Kryterium oceny ofeń
I) Zamawtający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
kryteriow wg ponizszego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów:

Kryterium nr 1

Cena - maksymalnie do uzyskania jest 70 pkt.
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto
otrzyma maksymalnąIiczbę puŃtów - 70. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie
obliczana wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena netto
C: .70

Cena netto w rozpatrlłvanej ofercie

Krlterium nr 2
Czas wykonania zamówienia - maksymalnie do uzyskania 30 pkt.
Ocenie podlegać będzie deklarowany czas realizacji zamówienia w dniach. Wykonawca, który
zaoferował najkrótszy czas tęallzacji zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów - 30.
Dla pozostałych wykonawców punktacj a za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

Naj krótszy czas r eallzacji
C: .30

Czas realtzacji w rozpatrywanej ofercie

Kryterium nr 3
Wykonawca może otrzymać dodatkowe 25 puŃtów za udokumentowane doświadczenie
w prowadzeniu projektów obejmujących współpracę z jednostkami biznesowymi.

Kryerium nr 4
Wykonawca moze otrzymaó dodatkowe 25 punktów za posiadanie ptzęz kierownika projektu
minimum l patentu międzynarodowego.

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymaŁącznie najv,ryższą ilość punktów.
3) Rozpoznawane przez Zamawtającego będą tylko oferty Wykonawców, ktotzy spełniają
postawione przez niego wymagania, określone w punkcie IV niniejszego zapytania.

VIII. Miej§ce oraz termin składania ofeń
1) Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 02.08.2016 roku do godziny 15.00 w siedzibie
Zamawiającego tj. ul. Sciegiennego 252,25-716 Kielce. Możliwe jest również przesłanie ofeńy
w formie e-mail na adres
2) Otwarcie ofert jest niejawne.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 09:00 dnia 03,08.2016 roku w siedzibie Zamawiającego
3) Oferty złożonę po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferent może,przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5) W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający moze żądac od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.



IX. Opis sposobu przygotowania oferĘ
1) Oferent powinien sporządzic ofertę w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub
komputerze i podpisać ją w sposób nieścieralny.
2) Do przygotowania oferty właściwy będzie formularz ofertowy,, stanowiący zńączntk do
niniej sze go zapytania.
3) Dodatkowo oferta powinna zawierac szczegółową specyfikację kosztów usługi i uzasadnienia
wysokości wskazanych w ofercie kosźów, jak również niezbędności poniesienia danego
kosztr_r/realizacji danego zadanla w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów.
3) Szczegółowych informacji doĘczących zapytania ofertowego udziela Pani Beata Łapa, mail:

X. Załączniki

1) Formularz ofertowy (zał. nr 1).

2) Oświadczenie o braku powtązań osobowych i kapitałowych(zń. nr 2).
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Zał. nr 1 do zap;.tania ofertowego dot. real:.z'acjl zlecenia w ramach projektu 2.3.2 POIR

(miejscowość i data.;

WYKONIAW C A (P IEC ZĄTKA)

(nazwa i adres siedziby rv_vkonawcy)

(telefon. f'ax)

(adres e-mail)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiędzi na zap7,tanie ofertowe DEKONTA Polska Sp. z o.o., przel<ładarn/przekładamy
niniejszą ofertę.

Oferuję wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w
Zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że będę związany ofertą w okresie do dnia 31.12.2016 r,

Oferuj ę wykonanie zlęcęnta:-

wysokości zł. (słownie:

lą;,;;;;";;;;;;i;;; ń;;;i ":o:|L*n"
(słownie: ...... złotych)
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie kosży wykonania zamówienia.
Czasręalizacji: . ........ dni.

Oś:wiadczam/-y, ze spełnian/-y warunki udziału w postępowaniu:
1 . Posiadam status jednostki naukowej w rozumięniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.615 ze zm.).
2. Posiadam kategorię naukową .,., potwierdzoną w komunikacie Ministra Nauki i
SzkolnictwaWyższego z dlia4Iipca2014 r. o ptzyznu|ych kategoriach naukowych jednostkom
naukowym (Dziennik Urzędowy MNiSW z dnia 9 lipca ż0I4 r., pozycja 38),
3. Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Posiadam potencjał techniczny umozliwiaj ący realizację zamówienia.
5. Posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zamówienia
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Zń. rr 2 do zapytanla ofertowego dot. realizacji zlecęnia w ramach projektu 2.3.2 POIR

(miejscowość i data)
WYKONAWCA(PIECZĄTKA)

(nazwa i adres siedziby wykonawcy)

(telefon" fax)

(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PO\ilIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że nie jestem powiry,any osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Zarnawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągutiazobowiązańw imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związarle zprzygotowaniem i
przeprowadzentem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającę w szczęgólności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% 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.
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Pieczęć i podpis wykonawcy


