
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA  

OPRACOWANIE GAMY KOMPOZYTÓW WPC (wood plastic 

composite) DO PRODUKCJI WYROBÓW POZOSTAJĄCYCH W 

KONTAKCIE Z WODĄ 

 

WARSZAWA, 31 LIPCA 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

WOOD CHIP PROJECT Sp. z o.o., ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

Zamówienie będzie udzielane w trybie zasady konkurencyjności.  

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Opracowanie receptur dla kompozytów mączki drzewnej z następującymi tworzywami – polietylen, 

polipropylen oraz polichlorek winylu. 

Cechą charakterystyczną dla produktów wytworzonych z powyższych kompozytów powinna być 

możliwość stałego kontaktu z wodą lub produktami na bazie wody. Materiał wytworzony z 

kompozytu nie powinien ulegać odkształceniu bądź degradacji w wyniku kontaktu z wodą. 

Konieczne jest przebadanie materiału w postaci wyrobów wytworzonych metodą wtrysku i/lub 

wytłaczania. Badane wyroby muszą zachowywać właściwości użytkowe wyrobów wykonanych z 

czystego tworzywa. 

Oferta powinna wskazywać zadania jakie wykonawca zamierza realizować oraz przedstawić 

szczegółowy opis planowanych w ich ramach działań (prac, czynności), sposób ich realizacji, 

rezultaty oraz podać datę rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania. Zaleca się aby ilość zadań w 

harmonogramie wynosiła od 3 do 10 (o ile złożoność projektu nie uzasadnia większej liczby zadań). 

Informacje te powinny zostać wskazane w tabeli 1 załącznika nr 1 do zapytani ofertowego. 

Prace badawczo-rozwojowe powinny zostać zakończone co najmniej na poziomie sprawdzenia i 

demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub rzeczywistych lub zbliżonych do rzeczywistych 

opracowanej w ramach projektu technologii. Zakres usługi powinien zatem uwzględniać np. 

wykonanie, demonstrację, sprawdzenie, testowanie technologii w warunkach laboratoryjnych lub 

zbliżonych do rzeczywistych, lub warunkach rzeczywistych. Czynności te powinny zostać ujęte jako 

odrębne zadania wskazane w części „Etap wdrożenia nowej lub znacząco ulepszonej technologii” w 

tabeli 2 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 

Oferta powinna zawierać kalkulację dla poszczególnych kategorii wydatków występujących w 

projekcie. Kalkulacja powinna przedstawiać wydatki w taki sposób, aby umożliwić identyfikację 

kosztów jednostkowych. W tym celu należy wykazać elementy składowe (ceny, wartości) w 

podziale na działania (prace, czynności). Uzasadniając wycenę poszczególnych działań (prac, 

czynności) należy wyspecyfikować ich koszty jednostkowe np. stawki, ceny 

jednostkowe/godzinowe pracowników naukowych w ramach poszczególnych zadań, liczba 

roboczogodzin wraz z uzasadnieniem ich wysokości, liczba zaangażowanych osób w realizację 

zadania wraz z ich uzasadnieniem, wymiar pracy w ramach projektu, rodzaj wykorzystywanej 

aparatury, koszty operacyjne, itp. Należy wykazać niezbędność poniesienia danego 

kosztu/realizacji danego zadania w kontekście realizacji zamówienia i osiągnięcia jego rezultatów. 

Informacje te powinny zostać wskazane w tabeli 2 załącznika nr 1 do zapytani ofertowego. 

Oferta powinna przedstawiać potencjał oferenta m.in. merytoryczny, techniczny, badawczy w 

kontekście przedmiotu realizowanego zamówienia, w tym przykłady projektów realizowanych przez 

oferenta w danej dziedzinie, której dotyczy zamówienie. 



 

 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-

rozwojowe 

Wraz z ofertą należy złożyć formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

4. Termin realizacji zamówienia. 

I kwartał 2018 roku 

5. Miejsce dostawy 

ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław  

6. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 

Wykonawcą przedmiotu zamówienia 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. 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.
1
  

lub 

                                                 
1
 Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw 

nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w formie komunikatu o 

kategoriach przyznanych jednostkom naukowym. 



 

 

7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 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 ust.1 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 

9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 

ust. 1 ustawy z dnia 30  maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 

(Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.); 

10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 

notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm). 

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8 należy przedstawić: 

1) statut podmiotu lub aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument założycielski powołujący 

jednostkę będącą podmiotem, o którym mowa w podpunkcie 7, 8 i 10 punktu 8 zapytania 

ofertowego. 

2) oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami; 

Przemysław Borgosz 

tel. 660 423 656 

e-mail: p.borgosz@woodchip.pl  

11. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:  

WOOD CHIP PROJECT Sp. z o.o., ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, lub pocztą 

elektroniczną na adres:  p.borgosz@woodchip.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.08.2017 r.  

12. Termin związania ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

13. Termin i miejsce otwarcia ofert. 



 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.08.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie 

przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

14. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny 

1. Cena 80 Stosunek ceny najniższej oferty do ceny 

badanej oferty mnożony przez 80 

2. Włączenie 

końcowych 

użytkowników w 

proces tworzenia 

technologii 

20 
Punkty przyznawane są jeśli oferent 

zadeklaruje włączenie końcowych 

użytkowników w proces tworzenia 

technologii oraz w ofercie przedstawi 

sposób uwzględnienia ich udziału w 

testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu 

i/lub identyfikacji potrzeb w zakresie 

nowego rozwiązania 

 

 

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny 

zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia.  

16. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. 

16.1.Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między zamawiającym lub osobami uposażonymi 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) pozostawianiu 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. 



 

 

16.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między zamawiającym a wykonawcą, polegające na:  

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) 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. 

16.3. Oferent musi spełnić łącznie warunki wskazane w pkt. 16.1 i 16.2. 

1. Pozostałe informacje. 

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów 

szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów 

technicznych przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15, 

2) unieważnienia postępowania, 

3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w 

oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest 

możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 



ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

TABELA 1 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2 

 

 

Zadanie  Nazwa 

zadania 

Opis działań planowanych do 

realizacji w ramach 

wskazanych zadań  

Rezultat zadania Data rozpoczęcia 

zadania 

Data zakończenia 

zadania 

Zadanie 1      

Zadanie 2      

(…)      

Zadanie Nazwa zadania Wydatki brutto Wydatki netto Szczegółowa wycena i 

specyfikacja kosztów 

Uzasadnienie kosztów i ich związek z 

realizowanym projektem 

Etap opracowania nowej lub znacząco technologii 

Zadanie 1      

Zadanie 2      

(…)       

Etap wdrożenia nowej lub znacząco ulepszonej technologii 

Zadanie n      

(…)      



 

Załącznik Nr 2 
.............................................. 
(pieczątka Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy . ……………….......………………………………………….....……………………. 

…………………………………………......…………………………………………......……….…………., 

Adres siedziby …………………………......…………………………………………......……….……...…. 

………………………………………………......……………………………………….......……….………., 

Adres do korespondencji …………………......…….…………………………………….......………....….. 

…………………………………………………….…………………………………………….………….…., 

Nr tel. - ................................................................, Nr fax - ...................................................................., 

Dane Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………… 

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie 

…………………………………………………………………………..…………………………………. 

Oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym 

na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie: 
 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ................................................................................zł), 

(słownie:.............................................................................................................................................zł) 

stawka podatku VAT ......................... %, 

kwota podatku VAT ……….......……................... zł, 

(słownie:............................................................................................................................................ zł) 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:............................................................................... zł, 

(słownie:..............................................................................................................................................zł). 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami i warunkami udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach 

POIR 2014-2020, Oś priorytetowa II, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.2, dostępnymi na stronach 

internetowych PARP. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 

6. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej 

przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją 

zamówienia. 

7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, a na 

potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie wszystkie wymagane dokumenty. 

8. W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

zamawiającego. 

10. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia …………………... 

11. Oświadczamy, iż użytkownicy końcowi zostaną włączeni w proces tworzenia technologii TAK/NIE
1
 

 

 

 
...........................                                                                                                 …………........................... 
(miejscowość i data)                                                                                                                                         podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik Nr 3 
.............................................. 
(pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Nazwa Wykonawcy . ……………….......………………………………………….....……………………. 

…………………………………………......…………………………………………......……….…………., 

Adres siedziby …………………………......…………………………………………......……….……...…. 

………………………………………………......……………………………………….......……….………., 

Adres do korespondencji …………………......…….…………………………………….......………....….. 

…………………………………………………….…………………………………………….………….…., 

Nr tel. - ................................................................, Nr fax - ...................................................................., 

Dane Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie 

…………………………………………………………………………………………………………………

…..,  

oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym będąc2: 
 

I. Jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadającą 

przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach 

finansowania nauki, tj.: 

1) podstawową jednostką organizacyjną uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 

2) jednostką naukową 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) instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.); 

4) międzynarodowym instytutem naukowym utworzonym  na podstawie odrębnych przepisów, 

działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) Polską Akademią Umiejętności; 

6) inną jednostką organizacyjną niewymienioną w pkt 1-5, będącą organizacją prowadzącą badania i 

upowszechniają wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;  

                                                           
2
 Niepotrzebne skreślić 

 



II. spółką celową uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 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; 

III. centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym; 

IV. przedsiębiorcą posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 30  maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 

2015, poz. 1710, z późn. zm.); 

V. akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 

notyfikowanym laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm). 

 
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie  do  

art.24 PZP 

 

4. Oświadczam, że pomiędzy mną, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, w 

rozumieniu punktu 6.5.2 ust. 3) Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
........................................                                                                                                              ……………………..…………… 

(miejscowość i data)                                                                                                                     podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


