ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019

dotyczące wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach działania 2.3.2 POIR
„Bon na innowacje", polegającej na opracowaniu technologii linii maglowniczej zasilanej wytwornicą pary
z zastosowaniem systemu odzysku energii cieplnej z oparów magla do podgrzewu wody wykorzystywanej
w procesie prania
1. Nazwa i adres zamawiającego
HIGIENA -SUN Spółka z o.o., ul. Hryniewicza 3A, 21-040 Świdnik, NIP 7171390945, REGON
430853451, KRS 0000004806
2. Data i sposób ogłoszenia zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 19.10.2019 r.
3. Termin i sposób składania ofert
Oferty można składać do dnia 29.10.2019 r w formie pisemnej osobiście, pocztą lub przez kuriera w
siedzibie Zamawiającego adres:
HIGIENA -SUN Spółka z o.o., ul. Hryniewicza 3A, 21-040 Świdnik
lub
a. w formie elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysłanej
na adres e-mail: higiena.sun@gmail.com
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego – za pośrednictwem jednego
ze sposobów określonych powyżej.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty
do firmy.
4. Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności, z zachowaniem zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020.
5. Przedmiot i zakres prac, które winny być objęte zakresem oferty
Kod CPV - 73000000-2
Nazwa kodu CPV - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza złożona z następujących zadań:
1. Opracowanie koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego linii technologicznej – maglowniczej,
zasilanej wytwornicą pary z systemem odzysku ciepła z magla
2. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej, niezbędnej do wykonania prototypu linii
technologicznej – maglowniczej, zasilanej wytwornicą pary z systemem odzysku ciepła z magla
3. Wykonanie prototypu stanowiska oraz przeprowadzenie testów sprawdzających poprawność
zaproponowanego rozwiązania.

4. Raport z prac badawczych
6. Szczegółowy opis zakresu prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę
Szczegółowy opis zakresu prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę, parametrów
technicznych urządzeń oraz oczekiwanych funkcjonalności linii technologicznej został zawarty
w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające łącznie poniższe
kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń zawartych w Załączniku nr 2 formularza zapytania
ofertowego:
1. Są podmiotem uprawnionym do złożenia oferty, tj. nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielnie zamówienia (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawy zamówień publicznych).
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku poprzez oświadczenie, o którym mowa
w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełniania przez
Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia,
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia.
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca wykaże, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji usług zgodnych
z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej
wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie
analizy złożonego przez Wykonawcę Załącznika nr 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zwrócenia się do Oferentów o przesłanie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadaną
wiedzę i udokumentowane doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia.
3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim
zapleczem technicznym oraz personelem badawczym zdolnym do wykonania zamówienia zgodnie
z wymogami wskazanymi w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Warunkiem
koniecznym jest włączenie do zespołu badawczego (przy realizacji wszystkich etapów) technologa
pralnictwa korygującego i optymalizującego działania w szczególności pod kontem formy, funkcji
i sposobu przebiegu procesu maglowania, prania i odzysku ciepła.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku poprzez
oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający
dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu
według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
5. Brak powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - informacje
na temat zakresu wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
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 przeprowadzaniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % 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.
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału
w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Zamawiający wymaga zapewnienia przeniesienia wszelkich majątkowych praw własności
intelektualnej powstałych w wyniku realizacji niniejszego projektu na Zamawiającego.

8. Okres realizacji
Okres realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 18 miesięcy od dnia podpisania umowy
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym okres realizacji poszczególnych etapów wynosi:
1. maksymalnie 4 miesiące
2. maksymalnie 6 miesięcy
3. maksymalnie 6 miesięcy
4. maksymalnie 2 miesiące
Zamówienie uznaje się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności
składających się na Przedmiot Zamówienia, o ile zostanie to potwierdzone protokołem odbioru

sporządzanym na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (choćby sam protokół odbioru został
sporządzony w dacie późniejszej).
Zamówienie wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie realizowane pod warunkiem
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 2.3.2
„Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw
do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Cena oferty powinna być wyrażona w kwocie netto.
2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego (do jednego
grosza).
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego.
4. Zamawiający dokona oceny według wag punktowych następujących kryteriów:
Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Termin realizacji usługi (Czas realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy)
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o:
Kryterium I: Cena netto (C)
Waga: 80
Sposób oceny: Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 80.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Kryterium II: Termin realizacji usługi (T)
Waga: 20
Sposób oceny:
18 miesięcy – 0 pkt.
15 miesięcy- 10 pkt.
12 miesięcy – 20 pkt.
Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena netto wynosi 100.
Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:
P =C min/Cx*80+T
P – liczba punktów
C min – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cx – cena netto analizowanej oferty
T – Termin realizacji usługi
Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Kryteria zostaną zweryfikowane na
podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.

10. Warunki płatności
Warunki płatności ceny zostaną określone w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od momentu dostarczenia Przedmiotu
Zamówienia.
11. Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Oferta powinna zostać przygotowana w wersji papierowej, w języku polskim na załączonym
formularzu;
2. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy;
3. Do oferty należy załączyć wypełnione dokument/wzory dokumentów, wskazane w pkt. 15
niniejszego zapytania, stanowiące załączniki nr 2-4;
4. Pełne dane identyfikujące oferenta: - kontakt telefoniczny i mailowy, adres strony WWW - kontakt
do osoby wyznaczonej do dalszych prac z Zamawiającym podając jego telefon i adres e-mail
5. Ofertę należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zamówienie ofertowe nr 01/2019”
lub w formie skanu na adres email podany w pkt. 3;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty muszą
być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz
dodatkowych dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zmawiającego z Wykonawcami
1. Zamawiający udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego, pod warunkiem,
że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed upływem
wyznaczonego terminu na składanie ofert.
2. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail:
higiena.sun@gmail.com
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego. O każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje
niezwłocznie na stronie internetowej pod adresem:
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz zawiadomi Wykonawców, którzy
zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
13. Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
 nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek
zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów
z Instytucjami Pośredniczącymi
 nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych
oraz danych identyfikacyjnych
 nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
 nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy
 dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg
Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania
 zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych
wynikającej z ich przebiegu.

 zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a konieczność zmiany umowy spowodowana
jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień właściwej umowy w sytuacji gdy
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy – np. zmiany obowiązującego prawa, istotna zmiana warunków świadczenia
usługi.
3. Szczegółowe warunki i tryb dokonywania zmian zostaną określone w umowie właściwej
14. Pozostałe informacje
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobligowany podpisać
z Zamawiającym umowę na wykonanie usługi.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiły okoliczności
uniemożliwiające przeprowadzenie zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć
3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji
z Oferentami.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HIGIENA -SUN Spółka z o.o., ul.
Hryniewicza 3A, 21-040 Świdnik
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z zapytaniem ofertowym;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
d) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
e) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
f) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 5.
Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości publicznej szczegółów technicznych
złożonej oferty, o ile naruszyłoby to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy

o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. W takim wypadku oferent zobowiązany jest do złożenia
stosownego oświadczenia i wskazania zakresu oferty objętej tajemnicą przedsiębiorstwa.
15. Załączniki:
Do niniejszego zapytania ofertowego załączono następujące dokumenty/wzory dokumentów:
1. Szczegółowy opis zakresu prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem doświadczenia
(Załącznik nr 2).
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 3).
4. Formularz oferty (Załącznik nr 4).

