
 

 

 

 

 
Ruda Śląska, 30.04.2021 

EKOINWENTYKA SP.  Z O.O.       
Ul. Szyb Walenty 26 
41-700 Ruda Śląska 
Tel. +48 602 341 067 

 

Szacowanie wartości zamówienia z dnia 30.04. 2021 r. 

w związku z realizacją projektu pn.: „ Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do 

biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu 

jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” POIR.01.01.01-00-1256/19 

przez Ekoinwentyka sp. z o.o. 

I. WPROWADZENIE 

1. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy do prawidłowego oszacowania wartości 
zamówienia/usługi w celu wyboru prawidłowego trybu realizacji właściwego postępowania ofertowego 
na wybór podmiotu realizującego usługę w ramach projektu. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 
 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ekoinwentyka sp. z o.o. 

Ul. Szyb Walenty 26 

41-700 Ruda Śląska 

Tel. +48 602 341 067 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest : 
 
1. Dostawa  materiałów i elementów do budowy Baterii Kompaktowych Bioreaktorów 
Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów wraz z orurowaniem, sprawdzeniem 
szczelności, dostawą i montażem  
2. Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji Baterii Kompaktowych 
Bioreaktorów Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów dla branży 
odlakierowania–sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza  
3. Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji Baterii Kompaktowych 
Bioreaktorów Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów– wyposażenie rozdzielni 
elektrycznej 
 
Pełna specyfikacja zawarta została w załącznikach 1-4 
 
 
CPV 44100000-1  Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 
CPV 31681400-7  Elektryczne elementy składowe 
 



 

 

 

 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie: 

1. Dysponował odpowiednim potencjałem finansowym, technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

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; 

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 

 
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z OFERENTEM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

W przedmiotowym postępowaniu stanowiącym procedurę szacowania ceny, Zamawiający dopuszcza 
możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji na adres mailowy Zamawiającego: 

e-mail: biuro@ekoinwentyka.pl 

VI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z OFERENTAMI: 

Do porozumiewania się z Oferentami w sprawach związanych z postępowaniem   upoważniony jest 
Prezes firmy Ekoinwentyka Sp. z o.o. dr inż. Damian Kasperczyk 

Tel.: +48 602 341 067 

e-mail: biuro@ekoinwentyka.pl 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  



 

 

 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria (maksymalna łączna 
ocena: 100 pkt.): 

zgodność oferty ze specyfikacją – warunek konieczny 

Kryterium Waga 

Cena netto w PLN 100% 

 

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty 

rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym. 

 


