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Zapytanie ofertowe  
 
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne  
„METAL” Jerzy Siofer 
Ul. Pakoszowska 1A 
58 – 573 Piechowice  
Tel.: (75) 754 81 59 
Faks: (75) 754 81 46 

 
 

 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „METAL” Jerzy Siofer 

z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A, 58 – 573 Piechowice,  
Tel. (75) 754 81 59, Faks: (75) 754 81 46 
NIP 611-000-96-37, REGON 230874732 

ubiega się o  dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Osi priorytetowej I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,  

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1  
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
pn.  „Opracowanie linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu” 

 
 
 
 

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań 

symulacyjnych procesu tłoczenia dwóch wariantów wytłoczek naczynia 120 litrowego oraz 200 

litrowego (optymalizacja grubości materiału i dobór środka smarnego/folii) w okresie 12 miesięcy. 

 

W ramach niniejszego postępowania mogą ubiegać się oferenci, którzy: 
 
a) spełniają status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub 

innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o 

której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która 

podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o 
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której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B, 

b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji finansowo-ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Oferenta. 

 
Uwaga!  

 
Integralną część zapytania ofertowego jest formularz ofertowy, który stanowi 

załącznik nr 1 do zapytania. 
 

Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza 
ofertowego.  

 
Po dokonaniu wyboru wykonawcy zostanie zawarta z nim umowa warunkowa, w 
której zostanie określone, iż warunkiem wejścia umowy w życie będzie decyzja 

o przyznaniu dofinansowania PHP METAL JERZY SIOFER w ramach Osi 
priorytetowej I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,  

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1  „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

 
Wymaga się aby oferty były ważne do 31 sierpnia 2015 roku. 
 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
• nazwę i adres oferenta, 
• datę sporządzenia, 
• cenę całkowitą netto i brutto 
• termin ważności oferty, nie krótszy niż do dnia 31 sierpnia 2015 r.  
• podpis wraz z pieczątką imienną i firmową. 
 
 
Sposób obliczania ceny: 
 
Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę 
brutto.  
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Termin składania ofert: 
 

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 03.07.2015 r.  
i będą one przyjmowane do dnia 10.07.2015 r. 

 
Oferty będą rozpatrywane po 10.07.2015 r. 
 

Planowany termin realizacji zamówienia: 
 

Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 31.12.2017 r. Zamawiający dopuszcza możliwość 
skrócenia terminu realizacji zamówienia. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony na etapie 
podpisania umowy o wykonanie usług badawczych. 
 
Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:  
 
Przy  rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami: 
 
L.  P.             KRYTERIUM             WAGA  
  1.         Cena       100%  
  
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w 
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):  
 
 
1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
 
       Cena oferty najtańszej  
——————————————— x 100 = ilość punktów   
         Cena oferty badanej  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 
 
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą  na adres siedziby firmy, tj.:  
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne  
„METAL” Jerzy Siofer 
Ul. Pakoszowska 1A 
58 – 573 Piechowice 
lub drogą elektroniczną na adres: info@ppu-metal.com 
 
w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 03.07.2015 r. do dnia 10.07.2015r. 
 
Wybór dostawcy nastąpi do dnia 15.07.2015 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej w 
terminie określonym w niniejszym zaproszeniu.   
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Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie 
dostępnym. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania 
przyczyn.  
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

