
 Białystok,   25 października 2016 r. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia

działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. WPROWADZENIE 
W związku z planowanym uczestnictwem w konkursie w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na
innowacje  dla  MŚP,  Programu  Operacyjnego  Inteligentny  Rozwój  2014-2020,  Zakład
Obróbki Skrawaniem "DARMET" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zaprasza do składania
ofert  dotyczących  wykonania  usługi  badawczo – rozwojowej,  polegającej  na opracowaniu
dokumentacji  do  wykonania  prototypu  urządzenia  gratującego  służącego  do  szlifowania  
i gratowania płaskich detali wykonanych z nieutwardzonych stali konstrukcyjnej lub ze stali
nierdzewnej,  ciętych  palnikami  plazmowymi,  gazowymi  lub  laserem  oraz  nadzorze  nad
wykonaniem przez Zamawiającego prototypu urządzenia.

 II. ZAMAWIAJĄCY: 
Nazwa: Zakład Obróbki Skrawaniem " DARMET" Sp. z o.o.
Adres: ul. Komunalna 4C, 15-197 Białystok
Tel. +48 85 664 75 34
e-mail: biuro@darmet.com.pl
NIP: 9661524555
REGON: 050699567

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Kod CPV: 
73000000-2 usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  od  jednostki  naukowej  usługi  składającej  się  
z poniższych zadań:
Zadanie 1
Opracowanie  dokumentacji  do  wykonania  prototypu  urządzenia  gratującego  służącego  do
szlifowania i gratowania płaskich detali wykonanych z nieutwardzonych stali konstrukcyjnej
lub ze stali nierdzewnej, ciętych palnikami plazmowymi, gazowymi lub laserem. 
Maszyna powinna posiadać następujące funkcje użytkowe:
- możliwość jednoczesnego gratowania i zaokrąglania krawędzi;
- możliwość zmiany stopnia zaokrąglenia krawędzi;
- możliwość szlifowania powierzchni płaskich;
- obróbka blach z nieutwardzonej stali węglowej lub niskostopowej oraz stali nierdzewnej;
- obszar obróbczy o wymiarach minimalnych 600x600 mm;
- praca w cyklu przerywanym z możliwością adaptacji do pracy ciągłej;
- minimalne  pole  obrabianej  powierzchni  50 cm2,  przy zachowaniu  minimalnej  wartości

wymiarów długościowych 30 mm; 
- maksymalna szerokość obrabianego przedmiotu 500 mm;
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- maksymalna długość obrabianego przedmiotu podczas obróbki przerywanej: 500 mm;
- grubość obrabianych blach: 1– 15 mm.
Rezultatem zadania ma być  opracowanie raportu do projektu zawierającego dokumentację
pozwalającą  na  wykonanie  prototypu  zamawianego  urządzenia  (rysunki  złożeniowe
podzespołów  i  całej  maszyny,  rysunki  wykonawcze  części,  niezbędne  obliczenia  oraz
dokumentacja uzyskana od producentów / sprzedawców wykorzystanych części handlowych,
w tym deklaracje CE). 

Zadanie 2
Nadzór autorski nad wykonaniem przez Zamawiającego prototypu urządzenia na podstawie
dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji Zadania 1.
Rezultatem  zadania  ma  być  opracowanie  raportu  z  wykonania  prototypu  przez
Zamawiającego. 

Zadanie 3
Badania oraz sprawdzenie poprawności działania i realizacji założonych funkcji użytkowych
prototypu wykonanego przez Zamawiającego w Zadaniu 2 w warunkach laboratoryjnych oraz
zbliżonych do warunków eksploatacyjnych. 
Rezultatem zadania ma być opracowanie raportu zawierającego:
- wnioski z przeprowadzonych testów prototypu,
- dokumentację proponowanych modyfikacji konstrukcji prototypu, 
- zakres  możliwych  modyfikacji  urządzenia  umożliwiających  jego  pracę  ciągłą  

w warunkach półatomatycznych.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Realizacja  usługi  planowana  jest  w  terminie  od  dnia  08.03.2017  do  dnia  08.09.2018  i
uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na powyższe
działania. Maksymalny czas trwania realizacji usługi wynosi 18 miesięcy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  jest  spełnianie  przez  Wykonawcę  następujących
kryteriów: 
1. Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:
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)
c)  instytuty  badawcze  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  30  kwietnia  2010  r.  o  instytutach
badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371);
d)  międzynarodowe  instytuty  naukowe  utworzone  na  podstawie  odrębnych  przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e) Polska Akademia Umiejętności;
f)  inne  jednostki  organizacyjne  niewymienione  w  pkt  1-5,  będące  organizacjami
prowadzącymi  badania  i  upowszechniającymi  wiedzę  w  rozumieniu  art.  2  pkt  83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  przyznaną  kategorię
naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
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2.   Posiadanie  udokumentowanego  doświadczenia  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji
umowy.
3.  Posiadanie  zasobów  kadrowych  (eksperckich),  organizacyjnych  i  możliwości
technologicznych do realizacji umowy.
4. Między Zamawiającym a Wykonawcą nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe
Wykonawcy z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy,  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 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.

Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  dokonane  zostanie  na
podstawie oświadczeń Wykonawcy oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2 
do zapytania ofertowego
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3 do zapytania ofertowego;
3) wykaz potencjału merytorycznego, technicznego, osobowego i badawczego jednostki
naukowej w kontekście zakresu usługi objętej zapytaniem ofertowym.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE,  OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria: 
a) Cena oferty (C) – waga 60% 
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto.
Ocena pozostałych ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: 

Cena netto oferty najtańszej 
Cena = ---------------------------------- *60% 

Cena netto oferty badanej 
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium: 60. 
b) Czas realizacji usługi (R) – waga 40 % 
Wykonawca  określa  ilość  dni  jaka  jest  niezbędna  do przeprowadzenia  usługi,  przy  czym
oszacowanie to uwzględnia rzetelne, dokładne i o parametrach wysokiej jakości świadczenie
usługi. Maksymalny termin realizacji nie może przekroczyć 18 miesięcy. 
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania Zamówienia.
Ocena pozostałych ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: 
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Najmniejsza zaproponowana liczba miesięcy
Czas realizacji = ------------------------------------------------------------- *40% 

Liczba miesięcy badanej oferty 
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium: 40.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
(P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C + R

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do

niniejszego zapytania. 
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub

pełnomocnika,  przy  czym  w tym  wypadku  wymagane  jest  także  złożenie  stosownego
pełnomocnictwa. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
4. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze

sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące
informacje: 

a. Nazwę, adres siedziby firmy, 
b. adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby), 
c. Numer telefonu, numer faksu, 
d. numer NIP. 
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie,

w  sposób  uniemożliwiający  zapoznanie  się  z  jej  zawartością  przed  upływem  terminu
otwarcia ofert. 

6. Każdy  Wykonawca  przedłoży  tylko  jedną  ofertę.  Oferta  wykonawcy,  który  przedłoży
więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona. 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę  należy  dostarczyć  osobiście,  przez  posłańca  lub  pocztą,  w zamkniętej  kopercie  na
adres: 
Opis koperty należy przygotować według poniższego wzoru: 
Zakład Obróbki Skrawaniem " DARMET" Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4C, 15-197 Białystok 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP "DARMET" Sp. z o.o.
 „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT” 
lub  w  wersji  elektronicznej  –  skan  podpisanej  oferty  wraz  załącznikami  na  adres:
biuro@darmet.com.pl
Oferty należy składać w terminie do 10.11.2016, do godziny 10.00. 
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin otwarcia ofert: 10.11.2016 godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
W  przypadku  nadania  oferty  przesyłka  pocztową  lub  kurierską  o  dotrzymaniu  terminu
złożenia decyduje data wpływu do siedziby spółki potwierdzona stemplem przedsiębiorstwa.

X. OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z WYKONAWCĄ 
Z wybranym Wykonawcą "DARMET" Sp. z o.o. zawrze umowę warunkową, której realizacja
zależeć  będzie  od uzyskania  dofinansowania  w ramach działania  Programu Operacyjnego
Polska  Wschodnia  2014-2020,  Oś  priorytetowa  II:  Wsparcie  otoczenia  i  potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
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XI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTY 
2. Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
3. Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ 
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