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1. ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiającym jest:
Ośrodek Badawczo‐Rozwojowy
Przemysłu Płyt Drewnopochodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres do korespondencji:
ul. Mickiewicza 10a
83‐262 Czarna Woda

2. TRYB POSTĘPOWANIA:
Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i adaptacja elementów badawczej linii technologicznej do
określenia przemysłowych warunków wprowadzania mikrowłókien celulozy do granulatu EPS, oraz
wytwarzania form kształtowych z kompozytu. Modernizacja dotyczy uzupełnienia eksperymentalnego
laboratoryjnego ciągu technologicznego znajdującego się na stanie laboratorium technologiczno‐
przemysłowego OBRPPD sp. z o.o. o elementy umożliwiające wprowadzenie międzyfazy mikrowłókien
celulozy do granulatu EPS i następnie uzyskanie gotowych elementów z kompozytu.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

4. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
c) posiadają wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania
ofertowego,
d) Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni od upływu terminu składania ofert.

6. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
*ofertę wraz z załącznikami
*NIP
*Odpis lub wydruk z KRS lub wydruk z CEiDG

7. WARUNKI SKŁADANIA I WYBORU OFERT:
a) kryteria oceny ofert ‐ cena 100%
Zamawiający dokona wyboru najlepszej oferty, analizując najważniejsze kryterium wyboru tj. cenę. Sposób

obliczania ceny: oferowana cena powinna być obliczana z uwzględnieniem wszelkich kosztów
Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:
C min
Pn = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100
Cn
C min – cena minimalna w zbiorze
C n– cena oferty badanej
Pn – ilość punktów przyznana ofercie
b) termin składania ofert – 30 marca 2016r.
c) termin realizacji usługi – 30 kwietnia 2016r.
d) sposób składania ofert ‐ oferty należy składać w formie pisemnej
* na adres korespondencyjny: Ośrodek Badawczo‐Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z
o.o. ul. Mickiewicza 10a, 83‐262 Czarna Woda
* e‐mail: leszek.danecki@obrppd.com.pl
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, datę ważności oraz podpis
oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej, bądź też
dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego.
e) Zamawiający dokona wyboru oferty nie później niż po upływie 2 dni roboczych od terminu składania
ofert.
f) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
g) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
h) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
8. DODATKOWE INFORMACJE:
Informacji o zapytaniu ofertowym udziela Główny Księgowy Irena Dembek, tel. (0‐58) 587 82 16,
e‐mail: irena.dembek@obrppd.com.pl

Załącznik nr 1 do Zapytania

……………………., data…………………
Formularz ofertowy
Pieczęć Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na modernizację i adaptację elementów badawczej linii
technologicznej do produkcji kształtek styropianowych
oferujemy realizację w/w przedmiotu zamówienia:

Opis zamówienia

Wartość

Terminy
realizacji

Modernizacja i adaptacja elementów ciągu

Załącznik nr 3 do Zapytania

OŚWIADCZENIE:
Oświadczamy, że:


zapoznaliśmy się z treścią zapytania,



prowadzimy działalność gospodarczą,



znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i gospodarczej zapewniającej wykonanie zamówienia,



pozyskaliśmy wszelkie informacje i materiały niezbędne do sporządzenia oferty,



posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,



akceptujemy wskazany w Zapytaniu Ofertowym czas związania ofertą,



zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu Ofertowym, w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.



pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k. k).



nie pełnimy wobec Zamawiającego funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;

......................................
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

