
      

 

 
 

 
1 

 

 

Knurów, 17.10.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/10/2017 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Bud-Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres: Ul. Jęczmienna 4; 44-194 Knurów  

Adres e-mail: kontakt@budexpert.com.pl 

Internet: www. budexpert.com.pl 

NIP:  9691624534 

REGON: 367019452 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:  

Magdalena Fastnacht 

Tel.: 32 66 64 480 

e-mail: kontakt@budexpert.com.pl 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

Niniejsze postępowanie dotyczy realizacji projektu „Prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na opracowanie 

mikrokogeneratora o mocy elektrycznej poniżej 40kW wraz z nowatorskim systemem sterowania silnikiem spalinowym  

i możliwością zasilania gazem ziemnym lub LPG w celu wykorzystania potencjału innowacyjnego i stworzenia trwałej 

przewagi konkurencyjnej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

Oś priorytetowa: I. Nowoczesna gospodarka 

Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

NR UMOWY: UDA-RPSL.01.02.00-24-06HB/16-00 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamówienie dotyczy projektu: 

Przedmiotem projektu są prace przemysłowe i rozwojowe, ukierunkowane na skonstruowanie mikrokogeneratora o mocy 

poniżej 40 kW, wraz z innowacyjnym sterownikiem silnika spalinowego oraz nowatorskim sposobem regulacji obciążenia, 

zasilanego LPG lub gazem ziemnym (CNG). Budowa urządzenia umożliwiającego otrzymywanie energii elektrycznej  

i ciepła w jednym procesie, poprzedzona badaniami, nastąpi z użyciem dostępnych na rynku elementów głównych (silnik 

spalinowy o zapłonie iskrowym oraz maszyna elektryczna) oraz autorskich, zaprojektowanych i skonstruowanych przez 

firmę we współpracy z jednostką naukową. Zagadnieniem kluczowym jest opracowanie i budowa nowatorskiego 

elektronicznego układu sterowania pracą silnika, umożliwiającego współpracę z generatorem energii el. w szerokim 

zakresie zmian obciążenia, przy wysokiej sprawności wytwarzania energii i minimalizacji negatywnej presji na środowisko. 

Przedmiotem zamówienia są: 

1. Weryfikacja oraz dobór głównych komponentów mikrokogeneratora. W ramach tego punktu znajduje się: 

-  opracowanie modelu matematycznego układu silnik spalinowy - maszyna elektryczna celem określenia 

parametrów energetycznych układu silnik spalinowy – maszyna elektryczna, 

- dobór silnika spalinowego, maszyny elektrycznej oraz elementów pomocniczych w tym komponentów 

układów regulacji, 

-  opracowanie koncepcji schematu połączeń silnika spalinowego ZI z generatorem energii elektrycznej , 

-  identyfikacja poziomu oraz liczby sygnałów wejścia/wyjścia elektronicznego sterownika silnika 

spalinowego i głównego sterownika mikrokogeneratora. 

2. Budowa oraz testowanie elektronicznego sterownika zarządzającego pracą silnika spalinowego przy 

pomocy regulacji jakościowej jak również ilościowej. 

3. Integracja zespołu silnik spalinowy ZI - maszyna elektryczna ze sterownikiem zarządzającym. W ramach 

tego punktu znajduje się: 

-  wykonanie testów wstępnych, 
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-  określenie możliwości praktycznego stosowania mieszanej regulacji obciążenia silnika spalinowego 

- wykonanie testów prowadzących do oceny wstępnego zużycia elementów wewnętrznych silnika 

spalinowego (prace realizowane wspólnie z Wnioskodawcą), 

- testy długotrwałe prowadzące do oceny zużycia elementów wewnętrznych (prace realizowane wspólnie  

z Wnioskodawcą). 

4. Dobór wymienników ciepła niskotemperaturowego oraz obliczenia i przygotowanie koncepcji wymiennika 

wysokotemperaturowego umożliwiającego przekazywanie ciepła od spalin do sieci ciepłowniczej.  

5. Dobór oraz zaprogramowanie nadrzędnego systemu sterowania pracą kogeneratora wraz z systemem 

zabezpieczeń sieciowych. Realizacja badań wstępnych w odniesieniu do parametrów energetycznych oraz 

wskaźników emisji powstałego prototypu. 

6. Badania prototypu w warunkach operacyjnych oraz określenie szybkości zużycia elementów wewnętrznych 

silnika spalinowego. W ramach tego punktu znajduje się: 

- testowanie układu kogeneracjnego podczas zasilania gazem ziemnym oraz badania trwałościowe (prace 

realizowane wspólnie z Wnioskodawcą), 

- testowanie układu kogeneracyjnego podczas zasilania LPG oraz badania trwałościowe (prace realizowane 

wspólnie z Wnioskodawcą). 

7. Optymalizacja algorytmu sterowania pracą kogeneratora podczas zasilania gazem ziemnym oraz podczas 

zasilania LPG. 

8. Zamawiający wymaga, aby przedstawiciel Wykonawcy brał udział w spotkaniach odbywających się w 

siedzibie firmy zamawiającego z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w miesiącu, w całym okresie 

realizacji projektu. 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składał kwartalny raport z prowadzonych prac. Wzór raportu 

zostanie dołączony do umowy z wybranym Wykonawcom. 

 

Kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

 

IV. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany ostatecznie do dnia 31.12.2018 roku. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będę podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na 

podstawie oświadczeń będących załącznikami do formularza ofertowego. 

Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty: 

1. Posiadanie statusu:  

a) podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 

b) instytutu badawczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.); 

c) jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.); 

d) inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, 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. 
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2. Podmiot podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych,  

o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki i otrzymał co najmniej ocenę B. 

Powyższe warunki udziału stanowią warunek dostępowy i będą oceniane na podstawie złożonego 

oświadczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zespół 

badawczy nie powinien liczyć mniej niż czterech pracowników naukowych – wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie aparatury badawczej niezbędnej do 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

5. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji trzech podobnych prac zrealizowanych nie później 

niż w okresie ostatnich 10 lat, obejmujących dziedzinę przedmiotu zamówienia - wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

VII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:  

Podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. 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:  

 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 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.  

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  

O ZAMÓWIENIE 

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający wymaga 

następujących oświadczeń: 

a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego, 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego, 

c) Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich zasobów kadrowych zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia -  

Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, 

d) Oświadczenie o dysponowaniu infrastrukturą umożliwiającą realizację badań - Załącznik nr 5 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

e) Oświadczenie dotyczące potencjału wykonawcy umożliwiającego realizację usługi będącej przedmiotem 

zamówienia – Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
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1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. I niniejszego zapytania (liczy się data 

wpływu do Zamawiającego) bądź elektronicznie w formie podpisanego skanu dokumentów na adres 

kontakt@budexpert.com.pl. 

2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2017.  

3. Ofertę złożoną pisemnie należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:  

 

Oferta – Usługi badawcze 

4. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy opisać w tytule wiadomości e-mail: Oferta – Usługi badawcze  

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy są związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 

2. Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VIII. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpis winien być 

sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny 

(z podaniem imienia i nazwiska).  

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę  

i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej  

z Zapytaniem. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektroniczne w języku polskim, w jednym egzemplarzu. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą 

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie 

mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503) tj. nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

9. Formularz ofertowy należy złożyć w formie oryginałów lub w formie skanu dokumentów w przypadku przesłania 

oferty poprzez pocztę elektroniczną.  

10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cena całkowita winna być podana w netto oraz brutto w PLN. 

3. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie 

wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz 

obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji całości zamówienia. 

 

XIII. OCENA OFERT: 
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1. Oferty Wykonawców, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu oraz, że spełniają warunki udziału  

w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zapytaniu zostaną odrzucone, pozostałe 

oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej. 

4. Zamawiający dokona oceny punktowej złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

 

nazwa kryterium waga kryterium 

cena oferty (brutto) 100% 

 

Ceną oferty w niniejszym postępowaniu jest cena brutto za całość zamówienia wskazaną w Załączniku nr 1 do 

Zapytania. 

 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryterium 

obliczonego w poniższy sposób: 

 

Pi(C) = (Cmin/Ci) x Max(C) 

gdzie: 
 

Pi(C)   –ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”, 

Cmin– najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 

Ci      – cena brutto oferty „i”, 

Max(C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” = 100 punktów. 

 

6. W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo 

zaproponowane ceny nie mogą być wyższe niż ceny pierwotne.  

 

 

XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie 

była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące  

w szczególności: 

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub 

usprawiedliwionych przez Wykonawcę,  

2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, 

zmianę formy prawnej itp. 

3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy,  

4. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki 

pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy, 

5. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, Warunki dokonania zmian: wszelkie 

zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych 

aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności. 
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6. Możliwości udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 

zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. 

Udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 

50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania 

wynikających m.in.: 

• z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, 

• wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

 

XV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE   

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia 

zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia 

określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem i zakresem 

zamówienia podstawowego. 

 

 

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w niniejszym postępowaniu.  

2. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, 

Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert. 

4. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. 

XVII. ZASTOSOWANE ŚRODKI UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU: 

1. Umieszczenie zamówienia w Bazie Konkurencyjności.https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Wzór formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego, 

3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego, 

4. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich zasobów kadrowych zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

-  Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, 

5. Oświadczenie o dysponowaniu infrastrukturą umożliwiającą realizację badań - Załącznik nr 5 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

6. Oświadczenie dotyczące potencjału wykonawcy umożliwiającego realizację usługi będącej przedmiotem 

zamówienia - Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 


