Bydgoszcz, 19.11.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018
z dnia: 19.11.2018
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności (z uwzględnieniem zasad wskazanych w umowie na realizacje projektu Fundusz
Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy). Prace będą wykonywane w związku z realizacją projektu pn.
"Zaprojektowanie typoszeregu innowacyjnych podwodnych lamp LED przeznaczonych do
specjalistycznej technologii fontannowej” realizowanego w ramach: „Funduszu Badań i Wdrożeń –
Voucher Badawczy” (Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu. Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalny program operacyjny
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014 – 2020)
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
KORRO PLUS Joanna Kopeć
ul. Fordońska 108/42
85-739 Bydgoszcz
NIP 118 029-83-54
REGON 092435640
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej co najmniej dwóch opraw podwodnych spełniających
stopień ochrony IP68 do ciągłego zanurzenia w wodzie do głębokości 2 m.
- wykonanie pomiarów rozkładu temperatury opraw pod względem skutecznego odprowadzenia ciepła
z modułu LED
- wykonanie dwóch prototypów opraw podwodnych
- wykonanie dokumentacji wykonawczej zaprojektowanych lamp LED.
III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Prace należy zrealizować w okresie do 18 marca 2019 r.
IV. CEL ZAMÓWIENIA:
Celem jest przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej opraw podwodnych umożliwiającej
zlecenie produkcji produktu niezależnej firmie zewnętrznej.
V. KOD CPV:
Kod CPV – 73000000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do
niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
3. W toku oceny i badania oferty zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

4. Oferta powinna zawierać:
 pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
 posiadać datę wystawienia;
 zawierać wartość zamówienia netto (PLN);
 załączniki:
Załącznik 1 Formularz oferty,
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
5. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy:
A. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym KORRO PLUS Joanna Kopeć
ul. Fordońska 108/42 85-739 Bydgoszcz NIP 118 029 83 54 REGON 092435640
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym Oferenci przedłożą
wypełniony Załącznik nr 2 do niniejszej oferty
B. Nie spełniają warunku udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym nr
1/2018 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie
dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
C. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Kryterium oceny
Waga punktowa (0-100)pkt.
1.
Wartość zamówienia netto (PLN)
100
Punkty za poszczególne kryterium przyznawane będą zgodnie z poniższą specyfikacją:
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
1. Nazwa kryterium: Wartość zamówienia netto,
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Wartość punktowa kryterium cena będzie wyliczana według wzoru: (C min/C n)
gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O = Cmin/Cn
gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać
elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres: e-mail:
korroplus@wp.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 28.11.2018 r.
IX. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:
Do kontaktu z oferentami w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania
wyznaczony jest Joanna Kopeć: kontakt e-mail biuro@fontanny24.pl
X. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawcą przedmiotu zamówienia mogą być następujące podmioty:
Jednostki naukowe – zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.). Prowadzące w sposób ciągły
badania naukowe lub prace rozwojowe:
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 2016 r. poz. 572 i 1311, z późn. zm.),
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 572 i 1311, z późn. zm.)
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polską Akademię Umiejętności,
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, 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).
2. Weryfikacja odbędzie się na podstawie wybranej opcji przez Oferenta w formularzu oferty.

XI. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania
ofert.
2. Termin związania ofertą 45 dni rozpoczyna się wraz z terminem złożenia oferty przez Oferenta.
3. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od
zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w
postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej:
www.korro.com.pl
5. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o
terminie podpisania umowy.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
7. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności,
jawności i przejrzystości.
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do
treści złożonej przez niego oferty:
- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu
podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
- z powodu okoliczności działania siły wyższej,
- w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach usługi,
gdy w trakcie badań okaże się, że istnieje taka konieczność, której na etapie przygotowywania
niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.
XII. ZMIANY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany
będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży
termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej
www.korro.com.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Niniejsze Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej:
www.korro.com.pl

