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Ruda Śląska, dn. 22.05.2021 

                                                                                                                

 

Ekoinwentyka sp. z o.o. 

41-700 Ruda Śląska 

ul. Szyb Walenty 26 

Tel. +48602341067 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/05/2021 

z dnia 22.05.2021 
 

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.01.01.01-00-1256/19-00  

przez Ekoinwentyka sp. z o.o. 

 

 

zapraszamy Państwa do składania ofert w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie dostawcy  

poniżej zdefiniowanych elementów KBT w ramach planowanego do realizacji projektu: 

1. Dostawa  materiałów i elementów do budowy bioreaktora pilotażowego dla branży 

odlakierowania 

2. Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego 

dla branży odlakierowania – sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza 

3. Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego 

dla branży odlakierowania – wyposażenie rozdzielni elektrycznej 

 

I. WPROWADZENIE: 

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, z zachowaniem zasad 

uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i 

przejrzystości. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
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II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ekoinwentyka sp. z o.o. 

41-700 Ruda Śląska 

ul. Szyb Walenty 26 

                Tel. +48602341067 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Szczegółowy zakres dostawy został określony w Załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do zapytania 

ofertowego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania 

powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi 

przemysłu”. 

Kod CPV zamówienia:  

CPV 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne  

CPV 31681400-7 Elektryczne elementy składowe 

CPV 42956000-2  Części maszyn oczyszczających 

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia – zostanie szczegółowo określony przez Zamawiającego i wyłonionego 

Oferenta, na podstawie harmonogramu przedstawionego przez Oferenta wraz z ofertą, jednakże termin 

zrealizowania całości przedmiotu zamówienia nie może być późniejszy niż 16 tygodni od daty 

podpisania umowy. Terminy realizacji poszczególnych etapów nie dłuższe niż określone w Załączniku 

nr 1. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:  

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:  

a. Oferent powinien posiadać stosowny personel (posiadający stosowne 

uprawnienia BHP, elektryczne itp.) i sprzęt do realizacji dostawy, montażu i 

uruchomienia; 
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b. Oferent powinien posiadać znajomość wielobranżową aspektów automatyki 

procesowej popartą referencjami; 

c. Oferent powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów automatyki 

oczyszczania powietrza – bioreaktory (potwierdzone informacjami  

zawierającymi dane klienta i zrealizowany zakres). 

d. Oferent przedstawi referencje dla realizacji min. 3 zbiorników ze stali 

nierdzewnej/ kwasoodpornej o pojemności min 60 m3  

Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta.  Zamawiający 

przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunku. 

e. Oferent przedstawi wraz z ofertą certyfikat PN EN ISO 1090 ( min. EXC2) 

f. Oferent przedstawi wraz z ofertą certyfikat PN EN ISO 9001   

g. Oferent przedstawi potwierdzenie wykonania wizji lokalnej oraz zapoznania się 

z zakresem dostaw oraz prac.   

2. Zamawiający  będzie preferował Oferentów, którzy respektują środowisko, np. poprzez 

systemy zarządzania typu EMAS czy ISO14001, ekoznaki, bądź też stosują technologie 

przyjazne środowisku (małoinwazyjne – nie niszczące krajobrazu w trakcie budowy, 

montażu czy rozbudowy). 

Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta.  Zamawiający 

przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów 

potwierdzających że: 

a. Oferent nie posiada zaległości podatkowych i  w ZUS; 

b. Oferent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o wysokości co 

najmniej  350 000,00 PLN (można złożyć deklarację ubezpieczenia po wyborze 

oferty). 

4. Oferent może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę.  

Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 35% od 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiającego 

zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii 

Zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
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wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów. 

5. Z postępowania wykluczeniu podlega również Oferent, który: 

a. złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania;  

b. jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co 

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 oferty a Oferentem, 

polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może 

budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 

wykonawcy, w szczególności 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. 

Warunek braku powiązań weryfikowany będzie na podstawie oświadczenia Oferenta.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego 

warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład 

KRS).  

6. W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanego w pkt 

1 i 3 powyżej lub w sytuacjach opisanych w pkt 4 i 5 powyżej, oferta zostanie odrzucona i 

nie będzie oceniana z  uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.  

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty. 

9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
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10. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych 

polskich (PLN). 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z OFERENTEM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie 

przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie na 

adres korespondencyjny Zamawiającego: 

Ekoinwentyka sp. z o.o. 

ul. Szyb Walenty 26 

41-700 Ruda Śląska 

Zastrzega się, że w przypadku jakichkolwiek informacji odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia będą one przekazywane wszystkim Oferentom oraz udostępnianie publicznie.  

 

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z OFERENTAMI : 

Do porozumiewania się z Oferentami w sprawach związanych z postępowaniem   upoważniony 

jest Prezes Zarządu Ekoinwentyka Sp. z o.o. Pan Damian Kasperczyk. 

Tel.: +48602341067 

e-mail: biuro@ekoinwentyka.pl 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie pisemnej – 

osobiście lub  poprzez wysyłkę na adres:  

Ekoinwentyka sp. z o.o. 

41-700 Ruda Śląska 

ul. Szyb Walenty 26 

lub  

drogą e-mailową na adres biuro@ekoinwentyka.pl  (w takim przypadku firma nadawcy, 

jego adres oraz osoba wystawiająca ofertę musi być zidentyfikowana, jeśli oferta składana 

jest w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, to musi zawierać podpis i pieczątkę 

osoby podpisującej ofertę). 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2021  r. do godz. 10:00. 

mailto:biuro@ekoinwentyka.pl
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Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie 

Ekoinwentyka sp. z o.o. pod adresem: 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32, pok. 108. 

2. W przypadku ofert, które będą  wysyłane liczy się data wpływu oferty do biura 

Zamawiającego na adres:  

Ekoinwentyka sp. z o.o. 

41-700 Ruda Śląska 

ul. Szyb Walenty 26 

W przypadku ofert składanych drogą e-mailową liczy się data dostarczenia na adres: 

biuro@ekoinwentyka.pl. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. 

2. Zaleca się przygotowanie oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 5 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Jeśli oferta będzie przygotowana na innym formularzu 

musi zawierać wszystkie informacje zawarte w formularzu oferty.   

3. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 

4. Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę 

umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do 

oferty.  

6. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą ofertę.  

7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Do oferty należy dołączyć: 

a.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; podmioty posiadające siedzibę poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej mogą składać dokumenty równoważne; 

b.  pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania 

Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 

c. Wszystkie niezbędne załączniki wymienione w przedmiotowym zapytaniu.  
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9. Oferent, który respektuje środowisko, np. poprzez systemy zarządzania typu EMAS czy 

ISO14001, ekoznaki, bądź też stosują technologie przyjazne środowisku (małoinwazyjne 

– nie niszczące krajobrazu w trakcie budowy, montażu czy rozbudowy) i chce skorzystać 

z preferencji może dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające 

respektowanie środowiska. 

10. Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane oraz połączone w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.  

11. W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych 

Zamawiający wezwie Oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając w tym 

celu 3-dniowy termin. Uzupełnioną/poprawioną ofertę należy złożyć w trybie wskazanym 

w pkt. IX. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej 

odrzucenie. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej 

merytorycznej zmiany.  

 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria 

(maksymalna łączna ocena: 100 pkt.): 

 

zgodność oferty ze specyfikacją – warunek konieczny 

 

Kryterium Waga 

Termin wykonania w tygodniach 30% 

Cena netto w PLN 70% 

 

• Termin wykonania w tygodniach 

 

Przez kryterium „Termin wykonania w tygodniach” Zamawiający rozumie określony przez 

Oferenta termin wykonania przedmiotu zamówienia (podany w przeliczeniu na pełne 

tygodnie) podany w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Termin wykonania w tygodniach”  

będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 

 

 𝑲𝒕𝒘 =
𝑻𝑾𝒏

𝑻𝑾𝒐
𝒙𝟑𝟎%𝒙𝟏𝟎𝟎 

gdzie: 
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TWo – termin wykonania zaproponowany w badanej ofercie 

TWn – najkrótszy zaproponowany termin  wykonania  

Ktw – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin wykonania w 

tygodniach” 
 

 

 

• Cena netto w PLN 

 

Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę 

całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Określona w 

ofercie cena całkowita powinna zawierać wycenę trzech elementów stanowiących 

przedmiot zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2. Ocena w ramach kryterium „Cena 

netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 
 

 𝑲𝒄 =
𝑪𝒏

𝑪𝟎
𝒙𝟕𝟎%𝒙𝟏𝟎𝟎 

gdzie:  

Cn – najniższa zaproponowana cena netto 

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie  

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN” 

 

 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która 

spełnia wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. 

  

𝑲 = 𝑲𝒕𝒘+𝑲𝒄 

 

gdzie: 

K – liczba punktów w ocenie końcowej; 

Ktw - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin wykonania w 

tygodniach” 

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto” 

 

W przypadku równej liczby punktów w ocenie końcowej Zamawiający będzie preferował   

Oferentów, którzy respektują środowisko, np. poprzez systemy zarządzania typu EMAS 

czy ISO14001, ekoznaki, bądź też stosują technologie przyjazne środowisku 

(małoinwazyjne – nie niszczące krajobrazu w trakcie budowy, montażu czy rozbudowy). 
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XII. INFORMACJA DODATKOWE 

1. Informacja o wyniku postepowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył 

ofertę oraz zostanie upubliczniona się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione 

zapytanie ofertowe. 

2. Oferenta, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania 

umowy. 

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

4. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przekaże 

wybranemu wykonawcy projekt umowy, określającej warunki wykonania zamówienia. 

Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach 

określonych w tym projekcie. 

5. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za zgodą obu stron umowy, w formie 

aneksu do umowy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także 

w przypadku: 

a. zmiany przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i 

umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych 

ze środków unijnych; 

b. decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji 

Zarządzającej Programem Operacyjnym; 

c. przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Oferenta;  

d. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, 

terminu realizacji i przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 

których Zamawiający i/lub Oferent nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia 

postępowania ofertowego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez 

podania przyczyny 

 

 

 

 


