
    
 

 
 

Zielęcice, 21.08.2017 
 
Zapytanie ofertowe nr 01/1.1.1/2017 na stanowisko koordynatora 
merytorycznego projektu pt.:” Przeprowadzenia badań przemysłowych i 
prac rozwojowych nad wykorzystaniem nowych materiałów do 
optymalizacji wagi oraz ochrony elementów jezdnych cysterny przed 
działaniem czynników zewnętrznych”   w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
 
Termin składania ofert 
 
Od dnia 21.08.2017 godzina 12:00 do dnia 30.08.2017 godzina 16:00 
 
Nazwa zamawiającego 
 
P.U.H Jerzy Staniewicz 
 
Miejsce i sposób składania ofert 
 
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie 
pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, 
maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę. 
 
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego należy dołączyć:  
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego. 
b. Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy 
stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
c. CV Wykonawcy  
 
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy 
P.U.H. Jerzy Staniewicz Zielęcice, Klonowa 22 49-318 Skarbimierz 
 
4. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem 
ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2017 r. 
 
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
 
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza 



    
 

przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: 
biuro@cysterny.info 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
 
Edissa Guszpit 
biuro@cysterny.info 
77 / 411 36 14 
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja jednej osoby na stanowisko 
Koordynatora merytorycznego projektu na etapie badań przemysłowych i prac 
rozwojowych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. 
„Przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych nad 
wykorzystaniem nowych materiałów do optymalizacji wagi oraz ochrony 
elementów jezdnych cysterny przed działaniem czynników zewnętrznych” w 
ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Kategoria ogłoszenia 
 
Usługi 
 
Podkategoria ogłoszenia 
 
Usługi badawcze 
 
Miejsce realizacji zamówienia 
 
Województwo: opolskie Powiat:  Miejscowość: Zielęcice 
1. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione jest od potrzeb 
Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego)  
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
Cel zamówienia 
 
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem 
zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „tytuł projektu”, 
Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
 
Przedmiot zamówienia 
 
Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu: 
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Badania przemysłowe:  
1.koordynowanie badań nad modelowaniem graficznym prototypu w 2D oraz 3D 
2.koordynowanie badań nad wstępnym projektem podwozia w trzech typach 
podwozi 
3. Koordynowanie badań nad prototypem laboratoryjnym 
Prace rozwojowe: 

1. Koordynowanie  i udział w pracach nad stworzeniem prototypu  
2. Koordynowanie i udział w pracach nad przeprowadzeniem działań 

testowych w warunkach rzeczywistych 
Łączne zaangażowanie na rzecz projektu: 800 rbg.  
 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie 
 
Kod CPV 
 
73000000-2 
 
Nazwa kodu CPV 
 
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 
Harmonogram realizacji zamówienia 
 
1. Okres realizacji zamówienia: 
Od 01.11.2018 do 30.09.2018 – przez cały okres trwania projektu. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z 
wyłonionym Wykonawcą. 
 
Załączniki 
 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym 
Wykonawcy 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 
 
Wiedza i doświadczenie 
 
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z 
zachowaniem zasady konkurencyjności.  
 
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec 
stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców 
może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełniają 
łącznie następujące warunki: 
a) jest absolwentem wyższej uczelni, z tytułem mgr inż. kierunek: 
techniczny 



    
 

b) posiada tytuł doktora związanych z zagadnieniami technicznymi w 
dyscyplinie budowy i eksploatacji maszyn. 
d) posiada udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie na 
stanowisku kierownika produkcji 
e) Posiada następujące certyfikaty obsługi następujących programów: 
- AutoCAD 2D 
- AutoCAD 3D 
- INVENTOR 
f)  Prawo jazdy kategorii B 
 
 
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie 
CV i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym. 
 
Dodatkowe warunki 
 
Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych 
podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym 
zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 
 
Ocena oferty 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
 
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie 
z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w 
zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych 
oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub 
niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań 
kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to 
Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu 
zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.  
 
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować 
wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 
Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.  
 
4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w 



    
 

obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była 
ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń 
i innych działań w celu jej określenia. 
 
5. Ceną oferty jest stawka brutto za roboczogodzinę 
 
6. Kryteria oceny ofert:  
 

 Cena 80%, 
 Cena – maksymalnie 80 pkt. Wynik = Cena (najniższa cena / cena 

oferenta) * 80 pkt. 
 Wynik liczony będzie do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenia 

zgodnie z zasadami matematyki 
 

 Czas sporządzenia raportu 20% 
 

Czas sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań przemysłowych i 
prac rozwojowych  
Czas dostarczenia raportów liczony od momentu zakończenia zadań 
zaplanowanych w ramach zamówienia – maksymalnie 20 pkt.  
Wynik = Czas realizacji ( najkrótszy czas / czas realizacji zaproponowany 
przez oferenta) * 20 pkt. 
 
 
Wynik liczony będzie do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenia 
zgodnie z zasadami matematyki. 
 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w 
podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę 
punktów.  
 
8. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, 
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania 
zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę 
punktów. 
 
 
 
 
Wykluczenia 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, 
którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w 
powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 
Inne postanowienia 
-Zamawiający informuje, iż na podstawie wyboru ofert zostanie podpisana 
umowa warunkowa, której realizacja nastąpi jedynie w przypadku podpisania 
umowy o dofinansowanie przez P.U.H Jerzy Staniewicz z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej w 
ramach Poddziałanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, 
Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów 
posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R” 
-Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia 
umowy, 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania 
ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny, 
- Zamawiający upubliczni wynik postępowania ofertowego na stronach 
www.cysterny.info  
- Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści i warunków 
zapytania ofertowego, 
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z 
Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty: 
• gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna 
niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem 
możliwości należytej realizacji umowy, 
• w powodu okoliczności zaistnienia siły wyższej, 
 -Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji projektu w 
zależności od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy 
Instytucją Pośredniczącą a Zamawiającym  
 


