System 3E Spółka Akcyjna
Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1
00-124 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019
Z DNIA 7 CZERWCA 2019 R.
„Linia pilotażowa do produkcji kształtowych elementów z lekkich betonów”
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu: Opracowanie i badania
technologii szybkiego wznoszenia przegród zewnętrznych w technologii 3E dedykowanych
do domów energooszczędnych i niskoenergetycznych, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie
ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie linii pilotażowej do produkcji kształtowych
elementów konstrukcyjnych.
Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie
1.
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności zgodnie z zapisami
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 -2020.
Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Oferentów.
1.

Dane zamawiającego:

System 3E Spółka Akcyjna
Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa
KRS: 0000687344, REGON: 367862355, NIP: 5223096436
Adres korespondencyjny: Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124
Warszawa
Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie Zapytania po stronie Zamawiającego:
dr Patryk Bolimowski, email: patryk.bolimowski@system3e.com, tel. +48 533 926 757
2.

Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia:

Strona internetowa Zamawiającego: www.system3e.com oraz https://bazakonkurencyjnosci.
funduszeeuropejskie.gov.pl/
Data zamieszczenia (publikacji): 7 czerwca 2019 r.

www.system3e.com

3.

Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe
4.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, dostarczenie komponentów oraz
montaż linii pilotażowej do wytwarzania kształtowych elementów budowlanych z kruszyw
lekkich oraz spoiw mineralnych o zmiennej kompozycji.
Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa, celem przekazania pełnego opisu technicznego
przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kontakt z oferentami.
Pełen opis techniczny przedmiotu zamówienia będzie wysłany do potencjalnego oferenta,
który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych w nim
informacji.
5.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostarczenie projektu, komponentów oraz montaż linii pilotażowej – do 24 miesięcy od
zawarcia umowy
6.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji Zamawiający będzie oceniał wyłącznie
oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców niepodlegających
wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących
kryteriów:
1Cena – 80 pkt.
2Gwarancja – 10 pkt.
3Termin realizacji – 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich w/w
kryteriów wynosi 100.
1) Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin/Co) x 80
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium
„cena”, wynosi 80.
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2) Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja” (GW) dla całości zamówienia będą
liczone wg następującego wzoru:
36 miesięcy i więcej – 10 pkt
od 24 miesięcy do 35 miesięcy – 5 pkt
od 12 miesięcy do 23 miesięcy – 0 pkt
Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Minimalny termin gwarancji to 12 miesięcy.
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium
„gwarancja”, wynosi 10.
3) Punkty przyznawane za kryterium „termin realizacji” (TR) dla całości zamówienia będą
przyznawane jak poniżej:
do 24 miesięcy – 10 pkt
powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy - 5 pkt
powyżej 30 miesięcy – 0 pkt
Termin realizacji należy podać w pełnych miesiącach.
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium
„termin realizacji”, wynosi 10.
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów z
uwzględnieniem wag każdego kryterium i wyliczona wg wzoru:
O = C + GW + TR
gdzie:
O - oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „cena”
GW – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „gwarancja”
TR – – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „termin realizacji”
Łączna ilość punktów możliwych do zdobycia przez ofertę: 100. Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.
7.
Miejsce i termin złożenia oferty oraz okres jej ważności
Oferty sporządzone na złączonym formularzu można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub
kurierem na adres siedziby Zamawiającego wskazany poniżej:
System 3E Spółka Akcyjna
Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1
00-124 Warszawa.
Dokumenty wchodzące w skład oferty składane w siedzibie firmy są w oryginale lun kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Dopuszcza się również składnie skanu oferty w formie elektronicznej na adres email: patryk.
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bolimowski@system3e.com.
Ofertę należy złożyć do dnia 17 czerwca 2019 r. do godz. 17.00 (liczy się data i godzina
wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające warunków będą odrzucone z przyczyn formalnych.
Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoja ofertę.
Złożone oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano,
o terminie podpisania umowy.
Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania
wyboru Oferenta, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
8.

Termin rozstrzygnięcia postępowania w celu wyboru oferenta.

Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
tj. www.system3e.com oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do
20 czerwca 2019 r.
9.
Sposób przygotowania oferty
•
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania, zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie
•
Oferta powinna zawierać imię i nazwisko Oferenta/ nazwę Oferenta, adres
Oferenta, Pesel/NIP Oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty, wynoszący
minimum 90 dni.
•
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
•
Oferent może złożyć tylko jedna ofertę w języku polskim.
•
Oferta powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją bądź przez
pełnomocnika (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty), wszystkie strony oferty oraz
jej załączników powinny zostać parafowane przez osobę/osoby uprawione do reprezentacji
Oferenta
•
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Oferent.
•
Oferta powinna zawierać:
•
Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i
kwalifikacje;
•
wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego;
•
Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o
treści załącznika 3 do niniejszego zapytania;
•
Zamawiający dopuszcza możliwość wglądu do dokumentów potwierdzających
prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty
przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego;
•
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia
dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

www.system3e.com

12.

Warunki udziału w postepowaniu

Oferent winien oświadczyć i zobowiązać się wobec poniższych stwierdzeń, zawartych w
załącznikach do oferty:
a)
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostawy urządzeń
wykorzystywanych w produkcji prefabrykatów betonowych lub innych wyrobów
cementowych oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)
Zapoznałem się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte oraz uzyskałem niezbędne
informacje do przygotowania oferty ;
c)
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe
określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego;
d)
Podejmuje się wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ww. zapytaniu
ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i
należytą starannością;
e)
Oświadczam, że w stosunku do Oferenta nie ogłoszono upadłości, nie
złożono wniosku o upadłość Oferenta, nie otwarto w stosunku do Oferenta postępowania
likwidacyjnego;
f)
Oświadczam, iż Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach;
g)
Oświadczam, że Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał
on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
h)
Oświadczam, że ofertę złożono zgodnie z reprezentacją Oferenta lub dołączono
do niej stosowne pełnomocnictwo;
i)
Nie jest związany z Zamawiającym osobowo/kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a
Oferentem polegające na:
•
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa,
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
•
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Oferenta, 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.
13.

Pozostałe informacje.

1.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
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realizację przedmiotu umowy.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidzialne
warunki pogodowe itp., jak i związanych z wystąpieniem okoliczności niemożliwych do
przewodzenia w chwili zawarcia umowy, a które mogą wpłynąć zarówno na sposób jak i
termin realizacji zadań w ramach projektu.
3.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu
realizacji umowy, które wynikać będą z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucja
Finansującą, jeśli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu
zamówienia.
4.
Zamawiający dopuszcza także zmianę warunków realizacji zmówienia,
która będzie wynikała z porozumienia zawartego pomiędzy Oferentem a Zamawiającym,
zarówno na etapie podpisywania ja i realizacji umowy z Oferentem w zakresie terminów
realizacji poszczególnych etapów oraz terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku,
gdy taka zmiana będzie korzystna dla realizacji celów projektu.
5.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie
warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwości udzielenia Oferentowi zamówienia
uzupełniającego w szczególnych przypadkach, które nie mogły zostać przewidziane na
etapie przygotowania zapytania ofertowego, które są niezbędne do osiągnięcia celów
projektu i wynikających z bieżącej realizacji projektu, w szczególności wynikające z
przedłużenia terminu realizacji projektu.
6.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie
warunków realizacji zamówienia w zakresie zmiany harmonogramu prac wykonywanych
przez Oferenta w ramach realizacji zmówienia, polegających na zmianie proporcji czasu
realizacji poszczególnych etapów, w tym zmianie zaangażowania czasowego.
7.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie
warunków realizacji zamówienia będących konsekwencją wprowadzenia przez NCBiR
zmian do projektu związanych z zakresem merytoryczno – finansowym zadań opisanych
w częściach niniejszego zamówienia.
8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez
dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnieniu bez podawania przyczyny,
Załączniki:
1.
2.
3.

Formularz oferty
Oświadczenie o braku występowania powiązań
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019
FORMULARZ OFERTY
Oferta
dla System 3E S.A.
Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, NIP: 5223096436
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r., do projektu pt.
„Linia pilotażowa do produkcji kształtowych elementów z lekkich betonów” (dalej: Projekt),
składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w w/w
zapytaniu ofertowym.
1. Nazwa i dane adresowe Oferenta
Nazwa:
Adres:
NIP:
Osoba do kontaktu:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Adres strony www:
2. Warunki oferty
Data wystawienia oferty:
Termin ważności oferty:
3. Warunki cenowe i termin realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia
Wartość netto w PLN
Wykonanie projektu, dostarczenie
(słownie:...)
komponentów oraz montaż linii pilotażowej
do wytwarzania kształtowych elementów
budowlanych z kruszyw lekkich oraz spoiw
mineralnych o zmiennej kompozycji.
Termin realizacji:
Okres gwarancji:
4. Oświadczenia:
a)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.
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13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu (jeśli dotyczy).
b)
Zobowiązuje się traktować ujawnioną dokumentację techniczną oraz wszelkie
materiały i informacje otrzymane w związku ·z przygotowaniem przez Oferenta ww.
oferty jako tajemnicę handlową i wykorzystywać je jedynie w celu przygotowania oferty
skierowanej do Zamawiającego oraz ewentualnej przyszłej współpracy, a także nie ujawniać
ich osobom trzecim, ani osobom z firmy Oferenta, które nie są bezpośrednio zaangażowane
w pracę nad ofertą. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszystkich
pracowników i współpracowników Oferenta. Wraz ze złożeniem oferty lub wraz z podjęciem
decyzji o rezygnacji ze składania oferty zobowiązujemy się nie udostępniać otrzymanej
dokumentacji i wszelkich innych informacji związanych z niniejszym zamówieniem osobom
trzecim zarówno w trakcie realizacji zamówienia, jak i po jego zakończeniu, chyba, że na
wniosek Oferenta, Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie informacji dotyczących
w/w zadania inwestycyjnego.
5.

Załączniki do niniejszego Formularza ofertowego:

a)
Oświadczenie o braku występowania powiązań – załącznik nr 1 do Formularza
ofertowego;
b)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr
2 do Formularza ofertowego

(Miejscowość, data)

(podpis i pieczęć Oferenta)
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
OŚWIADCZENIE O BRAKU WYSTĘPOWANIA POWIĄZAŃ
Oświadczenie
dla System 3E S.A.
Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, NIP: 5223096436
1. Nazwa i dane adresowe Oferenta
Nazwa:
Adres:
NIP:
2. Oświadczenie
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa
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.

(Miejscowość, data)

(podpis i pieczęć Oferenta)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczenie
dla System 3E S.A.
Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, NIP: 5223096436
1. Nazwa i dane adresowe Oferenta
Nazwa:
Adres:
NIP:
2. Oświadczenie
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w ramach
zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w poniższym zakresie:
a)
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostawy urządzeń
wykorzystywanych w produkcji prefabrykatów betonowych lub innych wyrobów
cementowych oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)
Zapoznałem się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte oraz uzyskałem niezbędne
informacje do przygotowania oferty ;
c)
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe
określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego;
d)
Podejmuje się wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ww. zapytaniu
ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i
należytą starannością;
e)
Oświadczam, że w stosunku do Oferenta nie ogłoszono upadłości, nie
złożono wniosku o upadłość Oferenta, nie otwarto w stosunku do Oferenta postepowania
likwidacyjnego;
f)
Oświadczam, iż Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach;
g)
Oświadczam, że Oferent nie zlega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
h)
Oświadczam, że ofertę złożono zgodnie z reprezentacją Oferenta lub
dołączono do niej stosowne pełnomocnictwo;
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