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Radom, dnia 29.06.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/O/2017 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. „Opracowanie nowej technologii 

wytwarzania Olkitu budowlanego” nr RPMA.01.02.00-14-6137/16 

Przedsiębiorstwo „BOLID” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia ofert na 
usługę przeprowadzenia prac B+R pt. „Opracowanie nowej technologii wytwarzania Olkitu 
budowlanego”  nr RPMA.01.02.00-14-6137/16 realizowanego 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 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

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

NIP: 7960106221 
tel: +48 3311283 
e-mail: biuro@bolid.pl 
http://www.bolid.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie  
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 oraz Zasad Kwalifikowalności Wydatków w Ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 i nie stanowi postępowania 
w rozumieniu Ustawy PZP. 

 

3. Informacja o przedmiocie 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.  

http://www.bolid.pl/
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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.  

   Opracować wytyczne technologiczne do wdrożenia  
  3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

  4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania      

przyczyny. 

 

   5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

a. - usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe, oraz pokrewne usługi 

doradcze (73000000-2),  

b. - usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe (73100000-3),  

c. - usługi badawcze (73110000-6),  

d. - laboratoryjne usługi badawcze (73111000-3)  

e. - usługi eksperymentalno – rozwojowe (73120000-9). 

4. Cena: 

1) może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen.  

2) uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

3) powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 
warunkami stawianymi przez Zamawiającego 

 

 

5. Termin realizacji zamówienia: 

1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 lutego 2018 r. Termin ten może ulec 
wydłużeniu, o czym Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę na piśmie.  

2) Czas realizacji Zamówienia max 12 miesięcy. 
3) Dokładny termin realizacji poszczególnych usług będzie ustalony w porozumieniu z 

wybranym Wykonawcą oraz w konsultacji z MJWPU. 
 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 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, 
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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. 

2) Do składania ofert uprawnieni są (uprawnieni wykonawcy usługi badawczej):  
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,  
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 

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

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (Dz. U. z 2015, poz. 1095),  

d) inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i 
upowszechniającymi 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) oraz posiada przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa 
w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki 
 

 

 

7. 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 (Załącznik nr 3). 
 

Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie będzie podlegała dalszej 

ocenie. 

 



 
 

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  

 
 

8. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać do dnia 12 lipca 2017 r., do godz. 15.30. 
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3)  Oferty należy przesyłać na adres mailowy: biuro@bolid.pl   lub dostarczyć osobiście 

bądź kurierem na adres Zamawiającego (zgodnie z pkt. 1 Zapytania) 
4) Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 26 lipca 2017 r. - do każdego 

Oferenta zostanie przekazana informacja o wynikach. 
 

9. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Cena - 80%  
Termin realizacji 20% 
dla całościowego zamówienia w ramach opisu przedmiotu zapytania.  
Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o przesłane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie 
oferty. 
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 maksymalną 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. 

 

10. 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. 
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Załącznik nr 1 do zapytania  
nr 2/O/2017 z dnia 29.06.2017 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 dotychczasowej technologii wytwarzania na podstawie dostępnej dokumentacji (składniki – ich karty techniczne i karty 

charakterystyk, receptura) oraz zebranych przez Zamawiającego wniosków i wskazanie propozycji rozwiązań 

  

2.  Opracowanie propozycji nowych receptur uwzględniających zmiany surowcowe i technologiczne oraz wskazania harmonogramu 

i planu działań zmierzających do ich weryfikacji 

  

3.  Opracowanie wytycznych dla wykonania szarż bazowych i ustalenia metod badawczych ulepszonego produktu w warunkach 

poligonowych 
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4.  Wykonania szarż bazowych na maszynach i urządzeniach Producenta   

5. Wykonanie badań szarż bazowych oraz ocena tych wyników wraz z wnioskami zmian    
6. Sporządzenie końcowego sprawozdania z badań uwzględniającego optymalną recepturę    

RAZEM:   

 

Termin realizacji zamówienia:………………………………………………. 

 

 

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. 

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 2/O/2017/z dnia 29.06.2017 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Oświadczam, że w dniu złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/O/2017/ z dnia 

29.06.2017 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 2/O/2017 z dnia 29.06.2017r. 

 

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), 

 

e) 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) oraz posiada przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa 
w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki 

 

 

 

 

 

 

………………………       ..…………………………… 
miejscowość, data   podpis osoby/osób uprawnionej/ych do    

  reprezentowania Oferenta 
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