Poznań, 27 11 2020 r

"Zakup, dostawa i montaż elementów składowych instalacji do produkcji biomasy II generacji
z surowej fazy glicerynowej"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:
Zakup, dostawa i montaż elementów składowych instalacji do produkcji biomasy II generacji
z surowej fazy glicerynowej
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. "Wdrożenie technologii przetwarzania surowej
fazy glicerynowej na frakcję biomasy II generacji biododatku do biokomponentów”,
konkurs w ramach programu priorytetowego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Kredyt na innowacje technologiczne”.
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i montaż elementów składowych instalacji
do produkcji biomasy II generacji z surowej fazy glicerynowej wg Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Zakres usług Dostawcy obejmuje zakup elementów składowych instalacji procesowej, ich dostarczanie i
zmontowanie kompletnej oraz działającej linii produkcyjnej biomasy II generacji
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
CPV:

42993000-3

Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
Ofertowego.
Zamówienie będzie realizowane na podstawie Umowy warunkowej stanowiącej Załącznik nr 6 do poniższego
zaproszenia.
1. Strony zaangażowane w postępowanie ofertowe:
Zamawiający:
Bioten Sp. z o.o.
Ul. Lutycka 93
60-478 Poznań
2. Tryb udzielania zamówienia:
W przypadku tego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
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(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęto przed dniem
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
3. Ofertę należy składać na załączonym formularzu (Załącznik nr 2). Oferta powinna zawierać art.:
a) pełną nazwę oferenta,
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP i REGON,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – uchwałę
wspólników o wyrażeniu zgody do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do
świadczenia usługi o wartości przewyższającej kapitał zakładowy spółki w przypadku, gdy wartość
prac przewyższa kapitał zakładowy spółki.
d) dane adresowe (telefon, email) osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym,
e) skan polisy OC Wykonawcy uwzględniający zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność za
błędy pracowników Wykonawcy na kwotę minimum 500 000 zł,
f) wykaz proponowanych osób ze strony Wykonawcy, które uczestniczyły będą w procesie tworzenia
instalacji procesowej po Zamówieniu (wraz z opisem ich doświadczenia),
g) oświadczenie, iż wszystkie osoby, które uczestniczyć będą w procesie tworzenia instalacji procesowej
opisanej jako Przedmiot Zamówienia posiadają odpowiednią wiedzę techniczną oraz uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie koniecznym do wykonania
Zamówienia (jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) albo zatrudniają osoby
posiadające takie uprawnienia na podstawie umowy o pracę, stałej umowy zlecenia albo umowy o
świadczenie usług,
h) wszystkie niezbędne dane umożliwiające Zamawiającemu ocenę Oferty wg Kryteriów oceny
zawartych w punkcie 14 niniejszego zaproszenia tj.:
a. cenę netto, która powinna zawierać wszystkie koszty działań związanych z wykonaniem
instalacji procesowej, które zostaną poniesione przez Wykonawcę,
b. termin wykonania prac według zaproponowanego harmonogramu stanowiącego Załącznik nr
7, jednak nie dłużej jak do 30.06.2021.
c. proponowany termin gwarancji dotyczącej usunięcia wad, błędów w sztuce i niezgodności na
instalacji (pożądany czas to minimum 24 miesiące – gwarancja liczona od daty odbiory
instalacji),
d. referencje – pożądane są minimum 3 referencje na budowę linii technologicznej wykonane w
branży chemicznej.
i) termin ważności oferty (minimum 60 dni od wyznaczonej daty Składania ofert),
j) kod PKWiU (Polska Kwalifikacja Wyrobów i Usług),
k) warunki płatności:
-10% po pierwszym etapie prac
-10% po drugim etapie prac
-80% po trzecim etapie prac
Terminy płatności dla każdej z faktur – 30 dni. Odbiór instalacji zostanie potwierdzony obustronnie
podpisanym protokołem odbioru.
l) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym
w imieniu oferenta. Podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. Do oferty załączone
musi
zostać
pełnomocnictwo
w
reprezentowaniu
Wykonawcy
według
wzoru
z Załącznika nr 3 lub równoważnego dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę.
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4. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
• Kwestie handlowe:
Krzysztof Jerzy Kaczmarkiewicz – Prezes Zarządu, tel.: +48 61 847-61-58, e-mail: biuro@bioten.pl
•

Kwestie techniczne:
Krzysztof Jerzy Kaczmarkiewicz – Prezes Zarządu, tel.: +48 61 847-61-58, e-mail: biuro@bioten.pl

5. Ofertę należy złożyć w terminie do 11 grudnia 2020 r. do godziny 23.59
• na adres e-mail: biuro@bioten.pl
• lub w zamkniętej kopercie na adres: Bioten Sp. z o.o., ul. Lutycka 93, 60-478 Poznań
• z dopiskiem:
„ Przetarg nr 1 /2020 Bioten „ wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do
firmy.
6. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 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 przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a Oferentem, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oczekiwania dodatkowych wyjaśnień od danego Oferenta
w przypadku, gdy cena jego oferty jest rażąco niska. Po analizie wyjaśnień otrzymanych od Oferenta
Zamawiający podejmie decyzję, aby dopuścić bądź nie Oferenta do dalszego postępowania. Jako rażąco
niską uznaje się cenę niższą o 40% i więcej w stosunku do pozostałych Oferentów.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poproszenia Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia w kwestiach
technicznych lub handlowych w każdym momencie procesu ofertowego.
10. Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez
podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
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12. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Oferent.
13. Z tytułu nieuwzględnienia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
14. Kryteria oceny ofert:
• Cena – 60%
• Termin realizacji – 30 %
• Czas gwarancji udzielonej Zamawiającemu – max.5%
• Referencje - max.5%
Sposób obliczania kryteriów:
a) „Cena” – składnik A, będzie liczony wg następującego wzoru:
Składnik A = (Cnaj/C) x 60, gdzie:
Składnik A – liczba punktów przyznana ofercie,
Cnaj – najniższa cena spośród ofert,
C – cena podana w ofercie dla której obliczany jest wynik.
b) „Termin realizacji” – składnik B:
Składnik B = (Tnaj/T) x 30, gdzie:
Składnik B – liczba punktów przyznana ofercie,
Tnaj – najkrótszy termin realizacji spośród ofert,
T – termin podany w ofercie dla której obliczany jest wynik.
c)

„Czas gwarancji udzielonej Zamawiającemu” – składnik C:
Składnik C – liczba punktów przyznana ofercie, gdzie:
▪ Termin gwarancji większy niż 24 miesiące punktowany jest jako 5 pkt
▪ Termin gwarancji równy 24 miesiące punktowany jest jako 3 pkt
▪ Termin gwarancji poniżej 24 miesięcy punktowany jest jako 0 pkt.

d) „Referencje” – składnik D:
Składnik D - liczba punktów przyznana ofercie, gdzie:
▪ Ilość referencji większa niż 3 punktowana jest jako 5 pkt
▪ Ilość referencji równa 3 punktowana jest jako 3 pkt
▪ Ilość referencji poniżej 3 punktowana jest jako 0 pkt.
Referencje muszą dotyczyć wykonanych instalacji branży chemicznej.
Każdy jeden punkt procentowy oceny równoważny jest jednemu punktowi przyznanemu w toku oceny oferty.
Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania
Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
Wykonawcy z najniższą ceną.
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Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej
kryteriach (A+B+C+D), uznana zostanie za najkorzystniejszą.
15. Zmiany umowy:
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
• uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
• obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
• zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy,
• otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów
realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie
zobowiązany,
• udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia
podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego
określonej w umowie zawartej z Wykonawcą,
• udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym
i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego
prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
o z przyczyn technicznych lub gospodarczych, oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
Prosimy o potwierdzenie gotowości do złożenia oferty cenowej poprzez e-mail:
do Krzysztofa Jerzego Kaczmarkiewicza – Prezesa Zarządu: biuro@bioten.pl
Załączniki:
- załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- załącznik nr 2 – Warunki handlowe
- załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa osoby reprezentującej Wykonawcę
- załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
- załącznik nr 5 – OWZPU
- załącznik nr 6 – Wzór Umowy
- załącznik nr 7 – Harmonogram wykonania prac
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