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Data publikacji: 2017.05.18, Bolechowo 
Ekopoz Sp. z o.o. 
Ul. Obornicka 1, Bolechowo 
62-005 Owińska  
 

Zapytanie ofertowe 
w ramach projektu  

„Opracowanie technologii separacji pozwalającej na ponowne wykorzystanie w procesach 
produkcji frakcji drzewnej zawartej w odpadach wielkogabarytowych zbieranych selektywnie w 

ramach odpadów komunalnych z gospodarstw domowych” planowanego do realizacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 

lata 2014-2020. 
 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:   
Ekopoz Sp. z o.o., ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo, powiat poznański, NIP: 972-10-98-407, REGON: 
634621659, reprezentowana przez Pana Prezes Piotra Rosińskiego. 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
2.1. Tryb udzielenia zamówienia:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z 
zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 3. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą 
uczciwej konkurencji do Dokumentacji Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w 2017r. (Konkurs 
4/1.2/2017_ WoodINN- konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców).  
Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta pod 
warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego projektu na 
podstawie stosownej umowy. 
 
2.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  
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Tytuł projektu: „Opracowanie technologii separacji pozwalającej na ponowne wykorzystanie w 
procesach produkcji frakcji drzewnej zawartej w odpadach wielkogabarytowych zbieranych 
selektywnie w ramach odpadów komunalnych z gospodarstw domowych” 
 
2.3. Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania prac badawczych obejmujących wykonanie 
pomiaru właściwości fizykochemicznych w laboratorium dla 12 próbek materiału drzewnego 
pozyskane w etapie I projektu oraz 12 próbek materiału drzewnego pozyskanego w 3 etapie projektu. 
Próbki będą pobierane w systemie miesięcznym zgodnie z przyjęta procedurą poboru. Zamawiający 
dostarczy próbki laboratoryjne o masie 2kg, stanowiące próbę reprezentacyjną.  

1. Oznaczenia:  
a. Oznaczenie zawartości lindanu wg CEN/TR 14823:2003  
b. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu wg PN-EN ISO 16948:2015-07 
c. Oznaczanie zawartości chloru i siarki wg PN-EN ISO 16994:2015-06 
d. Oznaczenie zawartości wybranych pierwiastków śladowych („metali ciężkich”)  
e. (Pb, Cu, As, Hg, Cr, Cd, Cl, F) wg PN-EN ISO 16968:2015-07 
f. Oznaczenie zawartości pentachlorofenolu (PCP) wg CEN/TR 14823:2003  

 
 

2. Klasyfikacja: 
Wyniki powyższych oznaczeń posłużą do oceny przydatności pozyskanego materiału 
drzewnego  

Zadanie ma na celu zebranie wyników dotyczących w/w właściwości fizykochemicznych, 
stanowiących podstawę do analizy przydatności wyników uzyskanych w toku realizacji projektu przez 
Zamawiającego. 
Przedmiot zamówienia stanowi zadanie 3 w I etapie projektu oraz zadanie 2 w 3 etapie projektu. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z badań w którym dokonana zostanie analiza 
względem wymagań Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Płyt (EPF).  
 
2.3.1 Kod CPV: 73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań 
 
2.4. Warunki: 
2.4.1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.  
2.4.2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 
2.4.3. Termin związania ofertą: 120 dni 
 



3  

2.5. Wymagania dotyczące Oferentów: 
2.5.1. Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy:  
2.5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, objętej zamówieniem oraz  
2.5.1.2. Spełniają następujące wymagania:  
1) możliwość zaangażowania co najmniej 1 pracownika naukowego z zakresu wiedzy naukowej 
obejmującego przedmiot zamówienia, 
2) dysponuje aparaturo laboratoryjno-pomiarową umożliwiającą wykonanie przedmiotowych zadań, 
tj. akredytowanych badań laboratoryjnych. 
2.5.2. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia", na 
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów. 
2.5.3 Wykluczenia: 
2.5.3.1 Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym. 
2.5.3.1 Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 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. 
 
2.6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu  
2.6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. 2.4 zapytania ofertowego 
Oferenci zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:  
2.6.1.1. Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych 
zapytania ofertowego, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  
2.6.1.2. Wykaz wybranych publikacji według załącznika do SZ, celem udokumentowania dorobku 
naukowego. 
 
2.7. Składanie ofert:  
2.7.1. Oferty należy złożyć w okresie od 18maja 2017 roku do 25 maja 2017 roku. 
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2.7.3. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Ekopoz Sp. z o.o., ul. Obornicka 1, 62-005 
Bolechowo, powiat poznański lub drogą elektroniczną na adres email: a.marciniak@ekopoz.pl 
 
2.7.4. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:  
1) cenę  
2) czas realizacji zadania badawczego  
3) kopię pierwszej strony zapytania ofertowego z adnotacją kiedy wpłynęła do oferenta  
2.7.5 Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.  
2.7.6 Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako 
nieważne. 
 
2.8. Tryb rozpatrzenia ofert:  
2.8.1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 1 
dnia roboczego od 26 maja 2017 roku.  
2.8.2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub 
uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.  
2.8.3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia 
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  
2.8.4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu - zgodnie z zasadą konkurencyjności - 
przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
 
2.9. Kryteria oceny ofert:  
2.9.1. Spełnienie warunków określonych w pkt. 2.3. wymagania dotyczące Oferentów  
2.9.2. Kryterium wyboru: 
1) Cena = 90%  
2) Czas realizacji zadania = 10% 
2.9.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta 
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  
2.9.4. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów 
którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów: 
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1) Cena = 90%  
W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: 

cena =  najniższa cena ofertowa brutto
cena oferty badanej brutto  x 90pkt 

2) Czas realizacji zadania = 10% 
W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: 

czas realizacji zadania =   najkrótszy czas realizacji zadania
czas realizacji badanej oferty  x 10pkt 

 
2.9.5. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto. 
2.9.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w 
pkt. 2.3, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 

 
SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE 

3.1.Finansowanie projektu: 
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
na lata 2014-2020, działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w 2017r (Konkurs 4/1.2/2017_ 
WoodINN- konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców). Wszelka korespondencja w 
formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do 
Zamawiającego na adres: Ekopoz Sp. z o.o., ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo, powiat poznański lub 
drogą elektroniczną na adres email: a.marciniak@ekopoz.pl 
3.1.1. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o 
zamówieniach publicznych.  
3.1.2. Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie 
Zamawiającego.  
3.1.3. Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów drogą mailową.  
3.1.4. Pytania techniczne i formalne należy kierować do Pana Piotra Rosińskiego na adres 
p.rosinski@ekopoz.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą 
mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 3 dzień przed datą złożenia ofert.  
3.1.5. Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków 
zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową na 
adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe. 
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3.2.Termin wykonania zamówienia:  
Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż po dniu podpisania umowy  
o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.  Termin realizacji 
zamówienia wskazany przez Zamawiającego wynosi maksymalnie 36 miesiące od dnia rozpoczęcia 
realizacji wskazanego etapu projektu badawczego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy 
B+R(Konkurs 4/1.2/2017_ WoodINN- konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców).   
3.3.Istotne dla stron postanowienia umowy:  
3.3.1. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Zamawiający i Oferent określą szczegółowe warunki 
realizacji Zamówienia. 
3.3.2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:  
1) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania 
zamówienia przez Oferenta,  
2) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem 
lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,  
3) konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn 
związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w 
terminie uniemożliwiającym realizację Umowy w pierwotnych terminach,  
4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co 
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, 
którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które 
uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, 
działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub 
cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, 
skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; 
klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje 
budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe. 
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SEKCJA IV: Załączniki 
4.1. Załącznik nr 1 Formularz oferty  
4.2. Załącznik nr 2 Formularz cenowy  
4.3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi 
 
 

         
           

Ekopoz Sp. z o.o. 
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Załącznik nr 1 Formularz oferty 
(miejscowość i data) 

(nazwa i adres Oferenta) 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 3. Sposób ponoszenia 
wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji do Dokumentacji działania 1.2 „Sektorowe 
programy B+R” w 2017r (Konkurs 4/1.2/2017_ WoodINN- konkurs dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców) ja niżej podpisany: 
(dokładny adres Oferenta);  
1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i 
oświadczam, że wykonam go na warunkach w niej określonych.  
2. OFERUJĘ realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za 
łączną CENĘ BRUTTO ...................................................................... zł (słownie: 
............................................................... złotych). Szczegółowa kalkulacja została przedstawiona 
Formularzu cenowym (załącznik nr 2a do SZ). 
3. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w niej zawarte, określone w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązuję się, w 
przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia.  
4. UWAŻAM SIEBIE za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. 
przez okres 120 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. OŚWIADCZAM, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 
.......... , które stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 
6. Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta 
pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego projektu 
na podstawie stosownej umowy. 
7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 
Imię i nazwisko .......................................... 
Adres: .................................................... 
Telefon: ................................................... 
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Fax: ....................................................... 
Adres e-mail: ..............................................  
 
8. OFERTĘ niniejszą składam na ________________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz 
dołączam do niej następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) .................................................................................................... 
2)..................................................................................................... 
3)..................................................................................................... 
 
 (pieczęć i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 2 Formularz cenowy 
(miejscowość i data) 

(nazwa i adres Oferenta) 
 FORMULARZ CENOWY   Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, 

zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 3. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z 
zasadą uczciwej konkurencji do Dokumentacji Działania  1.2 „Sektorowe programy B+R” w 2017r 
(Konkurs 4/1.2/2017_ WoodINN- konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców) oświadczam, 
że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia 
zawartym w SZ w poniższych cenach: 
Cena netto za realizację zamówienia netto:  Cena brutto za realizację zamówienia brutto: 
Cena brutto za realizację zamówienia brutto słownie: 
Czas realizacji zadania (w miesiącach): 
Czas realizacji zadania słownie (w miesiącach): 
 

, dnia ______ 2017 roku 
(pieczęć i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi  
 

 
(miejscowość i data) 

 
(nazwa i adres Oferenta) 

 Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi   Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania   
 

, dnia ______ 2017 roku 
(pieczęć i podpis Oferenta) 

 
 


