
	

	

Zagospodarowanie	i	przetwarzanie	produktów	z	odzysku	odpadów	gumowych		

Projekt	jest	przedmiotem	aplikacji	o	współfinansowanie	ze	środków	Unii	Europejskiej		
w	ramach	Programu	Horyzont	2020	„Instrument	MŚP”	

Bytom,	12.01.2016	

	

ZAPYTANIE	OFERTOWE	

W	związku	 z	 pracami	 nad	 przygotowaniem	 aplikacji	 dla	 projektu	 pn.	 „Zagospodarowanie	 i	
przetwarzanie	produktów	z	odzysku	odpadów	gumowych”	o	współfinansowanie	przez	Unię	
Europejską	w	ramach	Programu	Horyzont	20202	„Instrument	MŚP”,	zapraszamy	do	składanie	
ofert	na:	
	

Dostawę	„pod	klucz”		
instalacji	pirolizy	odpadów	gumowych	i	zagospodarowania	jej	produktów		

	
I.	ZAMAWIAJĄCY:	

EKOPROD	Sp.	z	o.o.	
ul.	Konstytucji	6A	
41-905	Bytom	
NIP:	6260333865	
	
	
II.	MIEJSCE	PUBLIKACJI	OGŁOSZENIA	

1. Strona	internetowa	zamawiającego	
www.ekoprod.pl	
	

2. Siedziba	zamawiającego:	

Tablica	ogłoszeń	w	siedzibie	organizacji:	

EKOPROD	Sp.	z	o.o.	
ul.	Konstytucji	6A	
41-905	Bytom	
	

3. Biuro	EKOPROD	Sp.	z	o.o.:	

Tablica	ogłoszeń	w	biurze	organizacji:	

ul.	Konstytucji	61	
41-905	Bytom	
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III.	TRYB	UDZIELENIA	ZAMÓWIENIA	

Zamówienie	 warunkowe	 stanowiące	 przedmiot	 niniejszego	 zapytania	 wchodzi	 w	 skład	
aplikacji	 o	współfinansowanie	 przez	Unię	 Europejską	w	 ramach	programu	Horyzont	 20202	
„Instrument	MŚP”.	

	

IV.	CHARAKTERYSTYKA	PROJEKTU		

W	projekcie	chodzi	o	to,	aby	na	podstawie	opracowanego	Raportu	oddziaływania	inwestycji	
na	środowisko	(z	późniejszymi	zmianami),	będącego	podstawą	wydanej	w	marcu	2015	roku	
decyzji	środowiskowej,	oraz	Projektu	budowlanego,	załączonego	do	wniosku	o	pozwolenie	na	
budowę	przygotowanego	do	złożenia	z	chwilą	uprawomocnienia	się	decyzji	środowiskowej,	a	
także	 w	 oparciu	 o	 założenia	 koncepcyjne	 EKOPROD	 dotyczące	 innowacyjnych	 rozwiązań	
zaproponowanych	 dla	 nowej	 technologii	 zagospodarowania	 i	 przetwarzania	 produktów	 z	
odzysku	odpadów	gumowych,	zaprojektować,	dostarczyć,	zmontować,	uruchomić	i	oddać	do	
użytkowania	instalację	demonstracyjną.	

	

V.	PRZEDMIOT	ZAMÓWIENIA	

W	ramach	przedmiotu	zamówienia	należy:	
a. zaprojektować	 wyposażenie	 technologiczne	 dla	 innowacyjnych	 rozwiązań	 nowej	

technologii,	które	wymagają	nietypowych,	specjalnie	konstruowanych	aparatów:	
–	 ciąg	skraplaczy	dla	frakcjonowanego	skraplania	gazu	olejowego	
–	 bufor	/	zbiornik	gazu	opałowego	z	osprzętem		
–	 kolumna	rzutowej,	próżniowej	destylacji	prostej	frakcji	ciężkiej	surowego	oleju	wraz	z	

osprzętem	
–	 kolumna	rzutowej,	próżniowej	rektyfikacji	frakcji	lekkiej	i	średniej	surowego	oleju	wraz	

z	osprzętem	
–	 reaktor	karbonizacji	węgla	popirolityczne	i	smoły	wraz	z	osprzętem	

b. opracować	 zaktualizowaną	 wersję	 Raportu	 oddziaływania	 inwestycji	 na	 środowisko	 i	
uzyskać	rozszerzenie	decyzji	środowiskowej	

c. opracować	 zaktualizowaną	 wersję	 Projektu	 budowlanego	 i	 wystąpić	 o	 zastępcze	
pozwolenie	na	budowę	

d. wykonać	projekt	wykonawczy	dla	całej	instalacji	demonstracyjnej	
e. dopracować	 algorytmy	 sterowania	 i	 opracować	 oprogramowanie	 systemu	 sterowania	 i	

wizualizacji	
f. opracować	wszystkie	niezbędne	procedury	i	instrukcje	związane	z	realizacją	inwestycji	oraz	

jej	późniejszym	użytkowaniem	
g. pełnić	nadzór	autorski		
h. nadzorować	wykonawstwo	wyposażenia		
i. dokonać	wszystkich	niezbędnych	zakupów	związanych	z	realizacją	inwestycji	
j. powołać	kierownika	budowy	i	zorganizować	biuro	budowy	
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k. dostarczyć	kompletne	wyposażenie	na	plac	budowy	
l. dokonać	montażu	wyposażenia	na	placu	budowy	
m. przetestować	system	sterowania	i	wizualizacji	
n. przeprowadzić	rozruchy	mechaniczne	i	technologiczne		
o. zorganizować	wszystkie	wymagane	prawem	odbiory	
p. zorganizować	i	przeprowadzić	szkolenie	załogi	
q. opracować	dokumentację	powykonawczą	instalacji	
r. uzyskać	pozwolenie	na	użytkowanie	instalacji	
s. pełnić	serwis	gwarancyjny	
	

	

VI.	KRYTERIA	OCENY	OFERTY	

Przy	ocenie	oferty	brane	będą	pod	uwagę	następujące	elementy:	

1. Cena	netto	dostawy	„pod	klucz”	(ilość	punktów:	0	-	10)	
2. Oferowany	czas	realizacji	zadania	(ilość	punktów:	0	-	5)	
3. Doświadczenie	oferenta	w	realizacji	podobnych	przedsięwzięć	(ilość	punktów:	0	-	5)	
	

	

VII.	WYMAGANIA	WOBEC	OFERENTÓW	

1. Dodatkowo	 informujemy,	 iż	 wybrany	 Wykonawca	 zobowiązany	 będzie	 do	
przeprowadzenia	 innych	 działań	 wynikających	 z	 wymogów	 realizacji	 dostaw	 na	 rzecz	
projektów	 dofinansowanych	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej,	 w	 tym	 w	 szczególności:	
umożliwienie	 EKOPROD	 Sp.	 z	 o.o.	 oraz	 Executive	 Agency	 for	 Small	 and	Medium-sized	
Enterprices	 (EASME)	 	 i	 innym	 upoważnionym	 instytucjom	 wglądu	 do	 dokumentów	
związanych	z	realizacją	dostawy	w	ramach	projektu,	w	tym	dokumentów	finansowych.	

2. Wykonawcy	 ubiegający	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	 nie	 są	 powiązani	 z	 Zamawiającym	
osobowo	lub	kapitałowo,	przy	czym	przez	powiązanie	kapitałowe	lub	osobowe	rozumie	
się:	
• uczestniczenie	w	spółce	jako	wspólnik	spółki	cywilnej	lub	spółki	osobowej,	
• posiadanie	udziałów	lub	co	najmniej	10%	udziałów	lub	akcji,	
• pełnienie	 funkcji	 członka	 organu	 nadzorczego	 lub	 zarządzającego,	 prokurenta,	

pełnomocnika,	
• pozostawanie	 w	 takim	 stosunku	 prawnym	 lub	 faktycznym,	 który	 może	 budzić	

uzasadnione	 wątpliwości,	 co	 do	 bezstronności	 w	 wyborze	 Wykonawcy,	 w	
szczególności	 pozostawanie	w	 związku	małżeńskim,	w	 stosunku	pokrewieństwa	 lub	
powinowactwa	w	 linii	prostej,	pokrewieństwa	 lub	powinowactwa	w	 linii	bocznej	do	
drugiego	stopnia	lub	w	stosunku	przysposobienia,	opieki	lub	kurateli.	
	

W	związku	z	powyższym	w	odpowiedzi	na	zapytanie	ofertowe	Zamawiający	prosi	o	przesłanie	
Oświadczenia	o	braku	powiązań	z	Zamawiającym	osobowo	 lub	kapitałowo	 -	 załącznik	nr	2.	
Brak	przesłania	podpisanego	Oświadczenia	będzie	skutkował	wykluczeniem	oferty.	
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VIII.	ZAWARTOŚĆ	OFERTY	

Kompletna	oferta	powinna	zawierać:	

1. Wypełniony	formularz	ofertowy	(zgodnie	ze	wzorem	–	załącznik	nr	1)	
2. Oświadczenie	o	braku	powiązań	z	Zamawiającym	osobowo	bądź	kapitałowo	(Załącznik	2)	
3. Załącznik	nr	3	
4. Załącznik	nr	4	
5. Załącznik	nr	5.	
	

	

IX.	TERMIN	SKŁADANIA	OFERT	

Prosimy	o	złożenie	oferty	wyłącznie	na	formularzu	stanowiącym	Załącznik	nr	1	do	niniejszego	
Zapytania	 w	 terminie	 26	 marca	 2016	 do	 godz.	 14:00	 w	 siedzibie	 Zamawiającego,	 drogą	
pocztową,	 przesyłką	 kurierską,	 osobiście,	 drogą	 elektroniczną	 na	 email	
sekretariat@ekoprod.com.pl.	 W	 przypadku	 przesłania	 oferty	 drogą	 pocztową	 koperta	
zawierająca	ofertę	powinna	być	zaadresowana:	

EKOPROD	Sp.	z	o.o.	
ul.	Konstytucji	6A	
41-905	Bytom	

	

Dotyczy:	Oferty	na	dostawę	„pod	klucz”	Instalacji	pirolizy	odpadów	gumowych		
i	zagospodarowania	jej	produktów		

	
	

W	przypadku	składania	ofert	drogą	elektroniczną	konieczny	jest	podpis	oferenta	(np.	w	formie	
skanu)	

W	 ofercie	 należy	 zawrzeć	 oświadczenie,	 że	 Oferent	 uważa	 się	 za	 związanego	 ofertą	 do	
30.04.2016	oraz	deklarację	co	do	możliwości	realizacji	usług	zgodnie	z	przedmiotem	zapytania	
ofertowego.	

	

X.	KONTAKT	Z	ZAMAWIAJĄCYM	

Osobą	upoważnioną	ze	strony	Zamawiającego	do	kontaktu	z	Wykonawcami	jest:		

Krzysztof	Czajkowski,	tel.	605	364	484,	mail:	sekretariat@ekoprod.pl		
	

XI.	UWAGI	KOŃCOWE	

1. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 odstąpienia	 bądź	 unieważnienia	 zapytania	
ofertowego	 bez	 podania	 przyczyny	 w	 przypadku	 zaistnienia	 okoliczności	 nieznanych	
Zamawiającemu	w	dniu	sporządzania	niniejszego	zapytania	Ofertowego.	
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2. Oferent	może	wprowadzić	zmiany	w	złożonej	ofercie	lub	ją	wycofać,	pod	warunkiem,	że	
uczyni	to	przed	upływem	terminu	składania	ofert.	Zarówno	zmiana,	jak	i	wycofanie	oferty	
wymagają	zachowania	formy	pisemnej.	

3. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 sprawdzania	 w	 toku	 oceny	 ofert	 wiarygodności	
przedstawionych	przez	Oferentów	dokumentów,	wykazów,	danych	i	informacji.	

4. Zamawiający	wykluczy	z	postępowania	Oferentów,	którzy	złożą	ofertę	niezgodną	z	prawdą	
(poświadczą	 nieprawdziwe	 informacje).	Ofertę	Oferenta	wykluczonego	 z	 postępowania	
uznaje	się	za	odrzuconą.	

5. Ze	względu	na	 założenia	budżetowe	 i	ograniczenia	 finansowe,	w	przypadku,	gdy	kwoty	
przedstawione	w	odpowiedziach	na	zapytanie	będą	wyższe	od	zaplanowanych	w	budżecie	
ww.	 projektu	 Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 negocjacji	 z	 Oferentami,	 którzy	 nie	
zostali	 wykluczeni	 z	 postępowania.	 Na	 wypadek	 takiej	 sytuacji	 Zamawiający	 zastrzega	
sobie	prawo	ustalenia	dodatkowych	kryteriów	oceny.	

6. Ostateczny	wybór	Oferenta,	z	którym	nastąpi	podpisanie	umowy,	nastąpi	po	zakończeniu	
ewentualnych	negocjacji,	zgodnie	z	procedurą	wyboru	opisaną	powyżej.	

7. Oferty	złożone	po	terminie	lub	w	inny	sposób	niż	określony	w	punkcie	IX	i	X	nie	zostaną	
rozpatrzone.	

8. Zapytanie	ofertowe	nie	stanowi	oferty	w	rozumieniu	art.	66	§1	k.c.	
9. Oferenci	uczestniczą	w	postępowaniu	ofertowym	na	własne	ryzyko	i	koszt,	nie	przysługują	

im	 żadne	 roszczenia	 z	 tytułu	 odstąpienia	 przez	 Zamawiającego	 od	 postępowania	
ofertowego.	

10. Ocena	 zgodności	 ofert	 z	 wymaganiami	 Zamawiającego	 przeprowadzona	 zostanie	 na	
podstawie	analizy	dokumentów	i	materiałów,	jakie	Oferent	zawarł	w	swej	ofercie.	Ocenie	
podlegać	będzie	zarówno	formalna	jak	i	merytoryczna	zgodność	oferty	z	wymaganiami.	

11. Zamawiający	nie	dopuszcza	możliwości	składania	ofert	częściowych.	
12. Zamawiający	nie	dopuszcza	składania	ofert	wariantowych.	
13. Zamawiający	nie	przewiduje	zwrotu	kosztów	udziału	w	postępowaniu.	
14. Zamawiający	może	zwrócić	się	do	Oferenta	o	wyjaśnienie	treści	oferty	lub	dokumentów	

wymaganych	od	Oferenta.	
15. Oferenci,	 których	 oferta	 zostanie	 wybrana,	 zostaną	 poinformowani	 pisemnie	 (drogą	

elektroniczną).	
16. Zamawiający	dopuszcza	możliwość	zmiany	postanowień	zawartej	umowy	w	stosunku	do	

treści	oferty,	na	podstawie	której	dokonano	wyboru	wykonawcy.	
17. Zamawiający	zastrzega	sobie	możliwość	wyboru	kolejnej	wśród	najkorzystniejszych	ofert,	

jeżeli	 Oferent,	 którego	 oferta	 zostanie	 wybrana	 jako	 najkorzystniejsza,	 uchyli	 się	 od	
zawarcia	umowy	w	przedmiocie	realizacji	przedmiotu	niniejszego	zamówienia.	

	

Serdecznie	zapraszamy	do	współpracy.	

Z	poważaniem	

Krzysztof	Czajkowski	–	Prezes	Zarządu	
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Załącznik	nr	1	do	zapytania	ofertowego	

	

FORMULARZ	OFERTOWY	

…………………………………………………………	
(miejscowość,	data)	

………………………………..	
………………………………..	
………………………………..	
(nazwa	i	adres	Wykonawcy)	

OFERTA	

Do:		

EKOPROD	Sp.	z	o.o.	
ul.	Konstytucji	6A	
41-905	Bytom	

	

Odpowiadając	 na	 Zapytanie	 ofertowe	 na	Dostaw	 „pod	 klucz”	 instalacji	 pirolizy	 odpadów	
gumowych	i	zagospodarowania	jej	produktów,		w	związku	z	realizacją	projektu:	„Zagospoda-
rowanie	i	przetwarzanie	produktów	z	odzysku	odpadów	gumowych”,	będącego	przedmiotem	
aplikacji	 o	 współfinansowanie	 przez	 Unię	 Europejską	 w	 ramach	 Programu	 Horyzont	 2020	
„Instrument	MŚP”,	zgodnie	z	wymogami	określonymi	w	Zapytaniu	Ofertowym,	oświadczam,	iż	
oferuję	wykonanie:	
	

Nazwa	przedmiotu	
zamówienia	

Cena	netto	 Cena	brutto	

Wykonanie	…..	 	 	

	

TERMIN	REALIZACJI	ZAMÓWIENIA	(data):	……………………………………	

	

……………………………………………….	
Podpis	oferenta	
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Załączniki:	

1.	 Oświadczenie	o	braku	powiązań	z	Zamawiającym	osobowo	 lub	kapitałowo	–	podpisany	
załącznik	nr	2.	

2.	 Wypełnione	i	podpisane	załączniki	nr	3,	4.	

3.	 Załącznik	5	–	opis	doświadczenia	oferenta.	
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Załącznik	nr	2	do	zapytania	ofertowego	

	

	

Oświadczenie	osoby	ubiegającej	się	o	udzielenie	zamówienia	

	

	

Oświadczam,	że	nie	jestem	powiązany/a	z	EKOPROD	Sp.	z	o.o.	osobowo	lub	kapitałowo,	przy	
czym	przez	powiązanie	kapitałowe	lub	osobowe	rozumie	się:	

·		 uczestniczenie	w	spółce	jako	wspólnik	spółki	cywilnej	lub	spółki	osobowej,	

·		 posiadanie	udziałów	lub	co	najmniej	10%	udziałów	lub	akcji,	

·		 pełnienie	 funkcji	 członka	 organu	 nadzorczego	 lub	 zarządzającego,	 prokurenta,	
pełnomocnika,	

·		 pozostawanie	 w	 takim	 stosunku	 prawnym	 lub	 faktycznym,	 który	 może	 budzić	
uzasadnione	wątpliwości,	co	do	bezstronności	w	wyborze	Wykonawcy,	w	szczególności	
pozostawanie	w	związku	małżeńskim,	w	stosunku	pokrewieństwa	lub	powinowactwa	
w	linii	prostej,	pokrewieństwa	lub	powinowactwa	w	linii	bocznej	do	drugiego	stopnia	
lub	w	stosunku	przysposobienia,	opieki	lub	kurateli.	

	

	

	

…………………………………………………	 		

	Miejscowość	i	data	 	 	 		 																																																		(Czytelny	podpis)	
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Załącznik	nr	3	do	zapytania	ofertowego	

	

	

	

Oświadczenie	

	

Oferent	uważa	się	za	związanego	ofertą	w	terminie	do	30.04.2016	oraz	deklaruję	możliwość	
realizacji	usług	zgodnie	z	przedmiotem	zapytania	ofertowego.	

	

	

	

	

……………………………………..	 	 	 	 	 	 ………………………………..	

Miejscowość	i	data		 	 	 	 	 	 	 (Czytelny	podpis)	
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Załącznik	nr	4	do	zapytania	ofertowego	

	

	

Oświadczenie	

	

Oświadczam,	 że	 dysponuję	 niezbędną	 wiedzą	 i	 doświadczeniem,	 a	 także	 potencjałem	
ekonomicznym	 i	 technicznym,	 jak	 i	 finansowym	 niezbędnymi	 do	 wykonania	 przedmiotu	
zamówienia.	

	

	

	

	

	

…………………………………….	 	 	 	 	 	 	………………………………..	

Miejscowość	i	data	 	 	 	 	 	 	 					(Czytelny	podpis)	

	

	

	

	

	

	

	

	


