Koszalin 27 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę badawczą w zakresie certyfikacji kaset kominkowych
postępowanie nr 4/2018
I.

ZAMAWIAJĄCY
IGNIF Piotr Mielańczuk
ul. Fińska 74, 75-430 KOSZALIN
NIP: 6692419504
REGON: 321216332

II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu „Podniesienie
konkurencyjności firmy IGNIF poprzez ekspansję na rynek niemiecki" (nr
projektu RPZP.01.15.00-32-0034/17)
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o
Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 w wersji 5.0.
3. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.,
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem Ofertowym znajdują
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie badań.
7. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Piotr Mielańczuk,
tel: 737 5800 037, e-mail: mielanczuk.piotr@gmail.com

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Celem zamówienia jest przeprowadzenie badania w akredytowanym laboratorium
badawczym w Polsce trzech różnych typów kaset kominkowych w zakresie
zawartości pyłów oraz tlenku węgla w spalinach oraz sprawności energetycznej
urządzeń.
2. Zamówienie obejmuje następujące zadanie:
Przebadanie trzech urządzeń grzewczych (kaset kominkowych) pod kątem normy
PN-EN PN-EN 16510-1 wraz z rozwinięciem na:
- Federalne Rozporządzenie o Ochronie Przed Zanieczyszczeniami Powietrza
(BImSchV stopień 2),
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- Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
3. Badane urządzenia przeznaczone są do spalania drewna liściastego i służą do
ogrzewania pomieszczeń przez promieniowania i konwekcję. Dwa urządzenia
będą wykonane w typoszeregu 5-8 kW. Trzecie urządzenia zostanie wykonane
jako przedstawiciel rodziny produktów – moc 8 kW.
4. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
73000000-2: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne
usługi doradcze
IV.

V.

VI.

WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Wykonawca posiada uprawnienia (akredytację) do wydawania ocen technicznych
urządzeń do ogrzewania pomieszczeń na paliwa stałe zgodnie z normą
PN-EN 16510-1.
TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji zamówienia do 31 marzec 2018 r.
KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki
opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena – 80%, termin realizacji – 20%
Kryterium: cena
Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Punkty przyznawane w
kryterium cena będą liczone według następującego wzoru:
PC = (CN / CO) x 80
przy czym:
PC – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium,
CN – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CO – cena brutto podana w ofercie dla której wynik jest obliczany.
Ceny wyrażone w euro będą przeliczone na złotówki po średnim kursie bankowym z
dnia złożenia oferty.
Kryterium: termin realizacji
Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta z najkrótszym terminem realizacji. Punkty
przyznawane w kryterium termin realizacji będą liczone według następującego wzoru:
PT = (TN / TO) x 20
przy czym:
PT – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium,
TN – najkrótszy termin realizacji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
TO – termin realizacji podany w ofercie dla której wynik jest obliczany.
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Wybór oferty
Wykonawcą usługi stanie się Oferent, który po uwzględnieniu obu ocenianych
kryteriów uzyska największą liczbę punktów (P=PC+PT). Jeśli po zsumowaniu
punktów za oba kryteria, okaże się, że kilku oferentów uzyskało taką samą liczbę
punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za kryterium cena.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do
prowadzenia badań wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (pkt III).
3. W cenie oferty należy zawrzeć wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym
należne podatki. Cena winna być wyrażona w polskich złotych lub euro.
4. Ważność oferty: 30 dni od dnia złożenia oferty.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta, sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie, powinna
być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) odpowiednio:
- w wiadomości e-mail na adres: mielanczuk.piotr@gmail.com,
- osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: ul. Fińska 74,
75-430 KOSZALIN.
w terminie: do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 8.30.
VIII.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia jeżeli:
- Nie zostanie złożona żadna oferta.
- Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było
przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia
prawidłowej umowy.

IX.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego.
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