Zapytanie ofertowe nr 2/2020 z dnia 21.09.2020 r.
dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu
„Opracowanie innowacji procesowej: opracowanie procedury suszenia dziesięciu niezbadanych surowców,
walidacja wykonalności procesu suszenia, optymalizacja procesu pod kątem ekonomicznym, optymalizacja
procesu pod kątem energetycznym” ,który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2„Bony na innowacje dla MŚP”
Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności
opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020, wydanych na
podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), oraz z Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020,
wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).
I. ZAMAWIAJĄCY
AMS elektronik s.c.
Andrzej Sarbinowski
Bogdan Miecznikowski
NIP 927-165-88-51
66-225 Szczaniec
ul. Lipowa 31
Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Bogdan Miecznikowski
e-mail: bogdan@ams-elektronik.pl
tel: 604 461 595
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):73000000-2 -Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz
pokrewne usługi doradcze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
a) Opis przedmiotu zamówienia (część jawna opisu przedmiotu zamówienia):
Zamówienie obejmuje opracowanie na rzecz Zamawiającego procedury/receptury suszenia 10 różnych
nieprzetestowanych substancji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał w ramach projektu analizy
urządzenia: „Automatycznej taśmowej suszarni produktów sypkich ATSS-1/400” i określił możliwości suszenia na
wyżej wymienionej suszarni dziesięciu wybranych do tego celu materiałów. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca przedstawił szczegółowe raporty częściowe i raport końcowy, podsumowujący możliwości suszenia
materiałów wskazanych przez Zamawiającego, niewykorzystywanych dotychczas na suszarni ATSS-1/400. W
raportach należy uwzględnić parametry suszarni, określić optymalne nastawy energetyczne, prędkości posuwu
taśm, prędkości silników mieszaczy, prędkości wentylatorów, możliwość odzysku ciepła z procesu, określenie
maksymalnej wydajności ATSS-1/400 w przypadku każdego z materiałów, określenie najbardziej opłacalnych
nastaw urządzenia pod kątem ekonomicznym. Wykonawca powinien zasymulować proces suszenia na
urządzeniu ATSS-1/400 w sposób wierny i wraz z raportami dostarczyć dokumentację zdjęciową/filmową z
przeprowadzonych badań. Wykonawca powinien podczas prowadzonych badań naukowych wziąć pod uwagę
wszystkie aspekty techniczne i procesy zachodzące na suszarni ATSS-1/400.

Rysunek 1 Automatyczna taśmowa suszarnia produktów sypkich typu ATSS-1/400

Lista materiałów do przeprowadzenia badań laboratoryjnych w warunkach odpowiadających istniejących w
suszarni ATSS-1/400
Tabela 1 Lista materiałów do przeprowadzenia badań laboratoryjnych w warunkach odpowiadających istniejących w
suszarni ATSS-1/400
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Wytłoki owocowe
(głównie jabłko)
Wysłodki buraczane
mokre
Wysłodki buraczane
odwadniane
Wytłoki marchwiowe

5

Zioła

35-60

10-40

20-50

60-100

6

Ziarna zbóż

30-50

5-20

45-80

35-75

7

Wióry drzewne

35-50

20-50

20-40

40-75

8

Trociny drzewne

45-60

0-10

30-50

40-75
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Zrębki drzewne

45-60

10-50

30-50

40-75
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Poferment biogazowy

85-95

0-30

80-95

50-60

11

RDF

35-65

15-70

20-60

75-100
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b) Część niejawna zapytania ofertowego:
Zgodnie z rozdziałem 6 punkt 6.5.2. podpunkt 6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy Zamawiającego, Zamawiający udostępni pełny,
szczegółowy opis technologii na bazie, których wytwarzane są obecnie suszarnie taśmowe przez AMS Elektronik
s.c. potencjalnemu wykonawcy. Wykonawca zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do
przedstawionych informacji. W tym celu Wykonawca powinien przesłać e-mailem, pocztą lub dostarczyć
osobiście do siedziby Zamawiającego oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem z Zapytania
Ofertowego. Zamawiający niezwłocznie odeśle Wykonawcy pełne, szczegółowe informacje o zastosowanej w
suszarni ATSS-1/400 technologii, procesach zachodzących podczas suszenia maksymalnych prędkościach
posuwu, maksymalnych temperaturach pracy urządzenia itp. Zamawiający wymaga, aby badania wykonywane
w ramach Zapytania Ofertowego były przeprowadzane z uwzględnieniem technologii urządzenia ATSS-1/400.
Zamawiający po zakończeniu prac badawczych wymaga, aby z przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów/raportów częściowych/raportu końcowego wynikało w sposób jednoznaczny, które z powyższych
materiałów mogą być suszone w urządzeniu ATSS-1/400. Jakie urządzenie powinno mieć nastawy, aby proces
ten przebiegał w sposób najbardziej efektywny, a jakie w sposób najbardziej ekonomiczny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od zaakceptowania projektu i otrzymania dofinansowania.
Planowany okres realizacji zamówienia to: 01.01.2021 – 31.05.2022.
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę warunkową, tzn. umowa zawartą w wyniku przeprowadzenia
niniejszego postępowania, która wejdzie w życie pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie na
przedmiotowy projekt.
Prawa własności intelektualnej do rezultatów przedmiotu zamówienia przysługiwać będą w całości
Zamawiającemu.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy
warunkowej.
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPIOSOBU
FINSOWANIA
Wykonawca na etapie podpisywania umowy przygotuje szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań wraz z
harmonogram realizacji
Realizacja przedmiotu zamówienia powinna odbywać się zgodnie z najlepszymi praktykami w przedmiotowym
zakresie.
Wykonawca jest zobowiązany do raportowania zgodnie ze szczegółowym opisem realizacji poszczególnych zadań
i harmonogramem realizacji, opracowanych na etapie podpisywania umowy.
Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy wypacane będzie poprzez płatności częściowe zgodnie z przyjętym na
etapie podpisywania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu harmonogramem i na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiającego protokołów odbioru częściowych oraz końcowego.
V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1.Kryterium wyboru oferty stanowi w 100% cena.
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena ofertowa brutto oferty najtańszej
Cena ofertowa brutto oferty badanej

x 100 = ilość punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach postępowania wynosi 100.
2. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cena musi być podana w polskiej walucie (PLN) liczbą i słownie, z wyszczególnieniem kwoty należnego podatku
VAT.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca składa ofertę, na którą składają się następujące dokumenty:
formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 2;
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie z formularzem
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zachowanie formy pisemnej oferty składanej
elektronicznie wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami, o których
mowa w ustępie poprzedzającym.
Oferta musi być podpisana, w miejscach przeznaczonych na podpis, przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z przedłożonych wraz
z ofertą dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzających
uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz
parafowana powinna być każda strona oferty, na której nie jest składany podpis wykonawcy. Strony oferty
składanej pocztą lub osobiście powinny być spięte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez Wykonawcę.
Ofertę można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub mailem.
Osobiście lub pocztą (liczy się termin wpływu przesyłki) należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/2020; Nie otwierać przed terminem sesji otwarcia ofert” na adres
Zamawiającego podany w pkt. I. Biuro Zamawiającego jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8 do 16.
Mailem na adres osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego, wskazany w pkt. I Zapytania ofertowego. Liczy się
termin wpływu wiadomości na serwer pocztowy Zamawiającego w taki sposób, że Zamawiający może się
zapoznać z jej treścią. Wpłynięcie wiadomości wraz z załączoną ofertą musi nastąpić przed upływem terminu
składania ofert.
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2020 o godzinie 15.00. Oferty złożone lub przesłane po tym
terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu wskazanym w pkt. 1, o godzinie 15.30 w siedzibie Zamawiającego.
VIII. ODRZUCENIE OFERTY
1. Z postępowania odrzucona zostanie oferta, jeżeli:
a) Zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia kryteriów udziału w postępowaniu określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym;
b) Oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, w szczególności nie zawiera wszystkich
załączników, jest niewypełniona lub jest niepodpisana;
c) Oferta została złożona po terminie;
d) Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje;
e) Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź nie uzupełnił braków złożonej
oferty w wyznaczonym terminie.
1. Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

IX. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
1.

Planowane wyłonienie wykonawcy – 29 września 2020

2.
3.
4.
5.
6.

Podpisanie umowy warunkowej z wykonawcą – 29-30 września 2020.
Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – przed upływem terminu naboru wniosków, tj.
30.09.2020. godzina 16.00.
Planowany termin upublicznienia wyników naboru – przełom grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia prac – 1.01.2021 r.
Planowany termin zakończenia prac – 31.05.2022 r.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania
ofertowego, ale nie później niż w terminie do dnia 28.09.2020 r., do godz. 12:00. Pytania Oferenta muszą być
sformułowane na piśmie i wysłane elektronicznie na adres e-mail osoby do kontaktu podanej w pkt. I.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w
pytaniu. W przypadku, gdy przedmiotem pytania Oferenta będzie wyłączony opis przedmiotu zamówienia,
odpowiedź Zamawiającego zostanie przesłana wyłącznie do Oferentów, którzy zobowiązali się do zachowania
poufności zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
XI. INNE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do zamówienia nie mają
zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Wymagany termin ważności oferty, – co najmniej 30 dni.
Niniejsze zapytanie umieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności, stronie internetowej Zamawiającego oraz
wysłano e-mailami do trzech potencjalnych wykonawców.
W formularzu oferty zawarto dodatkowe instrukcje i przypisy dotyczące sposobu jego wypełniania. Prosimy o
stosowanie się do nich – są one podyktowane wymaganiami stawianymi w dokumentacji konkursowej ogłoszonej
przez PARP.
Zamawiający planuje dokonywanie płatności i składanie wniosków o płatność częściową po zrealizowaniu przez
Oferenta każdego z planowanych etapów.
Zamawiający, po dostarczeniu przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o Zachowaniu Poufności (NDA),
umożliwi dostęp do zaplecza produkcyjnego oraz zademonstruje sposób budowy i przedstawi zasadę działania
suszarni ATSS-1/400.
XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego
postępowania w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia czynników zewnętrznych
niezależnych od Zamawiającego, takich jak: siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe itd.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu realizacji prac, to jest przesunięcie ich rozpoczęcia i
zakończenia (bez zmiany czasu trwania poszczególnych etapów). Zmiana taka może nastąpić w przypadku
przesunięcia lub opóźnienia ogłoszenia wyników przedmiotowego naboru lub bez spełnienia wymienionych
przesłanek, jeżeli nastąpi za zgodą Wykonawcy lub Wykonawców. Zmiana ta zostanie dokonana jedynie za
pisemną zgodą Oferenta i/lub PARP, (jeżeli dotyczy).
XIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zachowaniu poufności
Załącznik nr 3 – Wzór umowy warunkowej

