
 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2020 z dnia 21.09.2020 r. 
dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu 
„Opracowanie drewutni wykorzystującej ciepło odpadowe z OZE do suszenia drewna” ,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  

Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 73000000-2 - Usługi badawcze i 
eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu drewutni (pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do suszenia 
drewna kawałkowego), wyposażonej w panele PV. Drewutnia jako pomieszczenie gospodarcze winna mieć 
wymiary do 35m2 (minimum 9m2)  oraz spełniać pozostałe wymogi prawa budowlanego dla budynku 
niewymagającego pozwolenia na budowę. 
Dach zaprojektowanego budynku powinien być wykonany w sposób umożliwiający montaż elektrowni PV. W celu 
podniesienia sprawności instalacji PV Zamawiający oczekuje zaprojektowania systemu chłodzenia instalacji 
powietrzem. 
Ciepło odpadowe pozyskane w ten sposób winno być kierowane do wnętrza budynku i wykorzystywane w sposób 
umożliwiający jak najlepszy sposób suszenia drewna kawałkowego. Zamawiający oczekuje zaprojektowania 
systemu rozprowadzenia ciepła poprzez układ kanałów będących jednocześnie elementami podporowymi dla 
suszonego materiału. 
Zamawiający oczekuje przeprowadzenia przez Wykonawcę badania efektywności suszenia i wypracowanie 
optymalnego przepływu powietrza pod panelami fotowoltaicznymi względem efektywności procesu suszenia. 
Wykonawca w celu dobrania optymalnych parametrów winien wziąć pod uwagę, temperaturę zewnętrzną, 
temperaturę wewnętrzną, wilgotność powietrza, przepływ powietrza. 
Zamawiający wymaga, aby drewutnia była wyposażona w czujnik wilgotności suszonego materiału, czujnik winien 
w sposób czytelny informować użytkownika końcowego o spadku wilgoci w suszonym materiale poniżej 15%. 
Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany produkt spełniał wszelkie wymagane prawem normy i był 

zaprojektowany/zaplanowany w sposób umożliwiający samodzielny montaż przez klienta końcowego. 
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Wykonawca podczas realizacji projektu winien przeprowadzić badanie rynku, którego wynikiem będzie 
wyłonienie materiału, z którego winna być wykonana elewacja Produktu (propozycja minimum 5 materiałów, w 
tym pochodzenia drzewnego oraz blachy). 
Podczas badania konsumenckiego Wykonawca przedstawi panelowi konsumenckiemu kosztorysy wariantowe 
Zaprojektowanych pięciu rozwiązań. Grupa respondentów winna dokonać wyboru doboru materiałów 
elewacyjnych rozwiązania, posiadając informacje, jak użycie danego materiału wpłynie na cenę rynkową 
produktu. Wykonawca winien przeprowadzić badanie konsumenckie na próbie, co najmniej 20 osób, a grupa 
badawcza winna być niehomogeniczna. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w badaniach 
konsumenckich. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu model zaprojektowanego rozwiązania w skali umożliwiającej transport 
modelu samochodem osobowym np. na targi branżowe. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaprojektował produkt w sposób umożliwiający jego montaż przez dwie 
osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy obiektów małej architektury – nabywców 
końcowych produktu. 
Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z projektem drewutni dokumentacji umożliwiającej montaż 
zaprojektowanego produktu oraz instrukcji użytkowania produktu. 
Zamawiający wymaga zaprojektowania opakowań produktu. Produkt winien mieć charakter umożliwiający jego 
sprzedaż wysyłkową. 
Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany produkt generował minimalną ilość odpadów – elementy opakowań 
z winny być wykorzystane do montażu produktu. 
Zamawiający zakłada walidację zaprojektowanych rozwiązań poprzez dostarczenie przez Wykonawcę prototypu 
wyłonionego w wyniku badania konsumenckiego rozwiązania i jego złożenie przez dwie osoby. 
 
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 – 31.07.2021. 
 
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 
x 100 = ilość punktów 

Cena ofertowa brutto oferty badanej 
 
 
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 nr 3/2020; 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:  
Zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia kryteriów udziału w postępowaniu określonych w 
niniejszym zapytaniu ofertowym;  
Oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, w szczególności nie zawiera wszystkich załączników, jest 
niewypełniona lub jest niepodpisana;  
Oferta została złożona po terminie;  
Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje;  
Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź nie uzupełnił braków złożonej oferty w 
wyznaczonym terminie.  
2. Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.  
 
 



 

 

IX. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

Planowane wyłonienie wykonawcy – 29.09.2020 r.  
Podpisanie umowy warunkowej z wykonawcą – 29-30.09.2020 r.  
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 – 30.05.2022 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. 

 

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). 

 

I. ZAŁĄCZNIKI 

 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy warunkowej 
 

 


