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Zapytanie ofertowe nr 1/O/2017 

W trybie postępowania zgodne z zasadą konkurencyjności o nazwie: Zakup usługi B+R 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Bolid Sp. z o.o. ul. Kielecka 16/24, 26-600 Radom  

NIP:PL7960106221 REGON: 001332342 KRS: 0000182846 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przeprowadzenie prac B+R do 

Projektu nr RPMA.01.02.00-14-6137/16 „Opracowanie nowej technologii 

wytwarzania Olkitu budowlanego..”  w ramach Priorytetu I Wykorzystanie 

działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 

Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Bon na innowacje 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 

Projekt przewiduje zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowej- znacząco 

ulepszonej technologii produkcji Olkitu budowlanego bazującej na aktualnej 

recepturze.  

 

W ramach Usługi należało będzie przeprowadzić analizę aktualnego składu Olkitu 

budowlanego oraz opracować nową ulepszoną recepturę zgodnie z sugestiami i przy 

współpracy z Producentem na podstawie przedstawionej dokumentacji produkcyjnej, 

technicznej, analizy potrzeb i problemów oraz całej dostępnej wiedzy dotyczącej produktu, 

którą Producent dysponuje i zobowiązuje się ujawnić na potrzeby realizacji Umowy po 

podpisaniu stosownej klauzuli poufnościowej.  
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Opracować wytyczne technologiczne do wdrożenia  

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 marca 2017 r. Termin ten 

może ulec wydłużeniu, o czym Zamawiający ma obowiązek poinformować 

Wykonawcę na piśmie.  

2) Czas realizacji Zamówienia max 6 miesięcy. 

3) Dokładny termin realizacji poszczególnych usług będzie ustalony w 

porozumieniu z wybranym Wykonawcą oraz w konsultacji z MJWPU. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1) Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 

zapytania (Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty). 

2) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

3) Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę 

podpisano zgodnie  

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej.  

4) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z wzorem co do treści 

oraz opisu kolumn i wierszy. Oferta powinna zawierać: 

a) datę sporządzenia, 

b) adres lub siedzibę Oferenta, e-mail, numer telefonu,  

c) wypełnione wszystkie wymagane pola (dane Oferenta, ceny jednostkowe 

netto i brutto, cenę całkowitą netto i brutto, cenę oferty razem netto i 

brutto), 

d) zaparafowaną każdą stronę i być podpisaną przez Oferenta, 

e) zawierać oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 2), 

f) zawierać oświadczenie/dokumenty (jeżeli wymagane) o spełnieniu 

warunków udziału  

w postępowaniu określone w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego 

(Załącznik nr 3). 
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

bolid@bolid.pl , faksem  na nr: 48 331 12 83,  poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: ul. Kielecka 16/24 26-600 Radom do dnia 1 marca 2017 r.  

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  5 marca 2017 r.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji ofert. 

VI. OCENA OFERT 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  

Cena Max 80 punktów 

Czas realizacji  Max 20 punktów 

Razem maksymalnie 100 punktów 

 

Oferent, który zaproponował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną ilość punktów 

– 80. Dla pozostałych punkty będą naliczane według następującego wzoru: 

 

(Najniższa oferowana cena netto/Cena netto rozpatrywanej oferty) x 80 = C 

Oferent, który zaproponuje najkrótszy termin realizacji otrzyma maksymalna ilość 

punktów- 20. 

Dla pozostałych Wykonawców punkty będą naliczane według następującego wzoru: 

 

(Najkrótszy zaproponowany termin w dniach/Termin w rozpatrywanej ofercie) 

x 20 = T 

 

Oferent, który otrzyma najwyższą sumaryczną ilość punktów (C+T) zostanie 

wykonawcą Usługi. 

 



 

          „BOLID” Sp. z o.o.          

ul. Kielecka 16/24,  26-600 Radom,  tel/fax (0-48) 331-12-83, 331-29-82 

 

 

Projekt nr RPMA.01.02.00-14-6137/16 „Opracowanie nowej technologii wytwarzania Olkitu budowlanego.” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 10 marca 2017 roku w siedzibie 

firmy Bolid Sp. z o.o. przy ul. Kieleckiej 16/24 w Radomiu. Ponadto firma, której oferta 

zostanie wybrana zostanie powiadomiona telefonicznie, email lub korespondencyjnie. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Joanna Maciejewska pod numerem telefonu 48 331 12 

83, oraz adresem email: biuro@bolid.pl 

IX. Załączniki 

 

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań. 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu jednostki naukowej spełniającej 

wymagania udziału  

w postępowaniu. 

 

Podpisano 

Henryk Maciejewski  

 

mailto:biuro@bolid.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania  

nr 1/O/2017 z dnia 02.02.2017 r. 
 

Wzór formularza ofertowego 
 

I. Dane Oferenta 

1 Nazwa oferenta  

2 Adres  

3 Adres do korespondencji  

4 Tel  

5 E-mail  

 

 
Lp. 

 

 
Rodzaj usługi ( w odniesieniu do założeń określonych w przedmiocie zamówienia) 

 
Wartość 

netto 

 
Wartość 
Brutto 

1.  Analiza przedwdrożeniowa na podstawie dostępnej dokumentacji i zebranych przez Zamawiającego wniosków (pełna dokumentacja 
do wglądu w siedzibie firmy), której efektem będzie dokument weryfikujący wstępnie założenia Zamawiającego opisane w Projekcie, 
określi kierunek,  założenia i szczegółowy harmonogram prac.   

 
Konieczne będzie przeprowadzenie: - analizy fizyczno- chemicznej kompletu próbek Olkitu pochodzących z różnych 
dotychczasowych transzy produkcyjnych na przestrzeni czasu (dostarczone zostaną przez producenta wraz z informacjami 
dotyczącymi całej transzy- receptura, dokumentacja opisowa) w celu weryfikacji właściwości mechanicznych i fizycznych.  
- analizy porównawczej przedstawionych surowców mogących wchodzić w skład receptury  
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- analizy procesu produkcji i przedstawienie możliwych do zaimplementowania udoskonaleń.  
- opracowanie dodatków stabilizujących frakcje odpadową wykorzystywaną w produkcji  

 
 
 

2.  Opracowanie nowej ulepszonej receptury Olkitu. 
Oczekiwane rezultaty:  
- ujednolicenie składu i powtarzalności poszczególnych transzy produkcyjnych.  
- podniesienie walorów lepkościowych - zmniejszenie zjawiska pękania powierzchni stycznej z powietrzem atmosferycznym 
 

 
Opracowana receptura musi być sprawdzona w warunkach produkcyjnych Zamawiającego- może się to wiązać z 
koniecznością przeprowadzenia prac dostosowujących do wyprodukowania serii próbnych. 
 

 

  

3.   

opracowanie projektu inżynierskiego dotyczącego projektów konstrukcyjnych, technologicznych, oprzyrządowania 

 

  

4.  Weryfikacja założeń i opracowanie dokumentu wykonawczego. 

 
  

RAZEM:   

 

1. Oświadczam, iż: 

 zapoznałem/am się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte, 

 w cenie podanej w ofercie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia. 
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2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku przyznania mi zamówienia. 

 

………………………       ..…………………………… 

miejscowość, data   podpis oraz pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Oferenta 
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Załącznik nr 2 do zapytania  

nr 1/O/2017/z dnia 02.02.2017 r. 

 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Oświadczam, że w dniu złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/O/2017/ z dnia 

02.02.2017 r. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z  „Bolid” Sp. z o.o lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu  „Bolid” Sp. z o.o  lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między „Bolid” Sp. z o.o 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu  z 

„Bolid” Sp. z o.o 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. 

 

 

 

 

………………………       ..…………………………… 

miejscowość, data   podpis osoby/osób uprawnionej/ych do    

  reprezentowania Oferenta 
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Załącznik nr 3 do zapytania  

nr 1/O/2017 z dnia 02.02.2017r. 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU JEDNOSTKI NAUKOWEJ SPEŁNIAJĄCEJ 

WYMAGANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam, że ……………………………………………………….. (nazwa Oferenta) jest jedną/jednym  

z niżej wymienionych podmiotów (proszę o zaznaczenie właściwej kategorii podmiotu): 

 

 podstawowa jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych 

uczelni, 

 

 jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 poz. 1082, ze zm.),  

 

 

 instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015, poz. 1095), 

 

 inna jednostka organizacyjna niewymieniona powyżej, posiadająca siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca organizacją prowadzącą badania 

i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1)  

 

 

 

 

 

………………………       ..…………………………… 

miejscowość, data   podpis osoby/osób uprawnionej/ych do    

  reprezentowania Oferenta 

 


