Zapytanie ofertowe nr TECHOCEAN/19/2021/1.2.
z dnia 23 kwietnia 2021 roku
Zapytanie ofertowe na wykonanie na rzecz Zamawiającego badań próbek materiałowych – 1 kpl; w
ramach projektu pod nazwą „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia filamentu do druku

oraz usługi wydruku elementów odprowadzających ciepło, antyradiacyjnych i strukturalnych
przeznaczonych do pracy w przestrzeni kosmicznej.” współfinansowany z projektu w ramach
działania

1.2

„Działalność

badawczo-rozwojowa

przedsiębiorstw” Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

I.

ZAMAWIAJĄCY

Techocean Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 6 lok. 220, (02-673 Warszawa) NIP
5252621075, REGON 361723374.
Przedmiot działalności związany z projektem: 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane
z nią doradztwo techniczne

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego badań próbek materiałowych –
1 kpl
2) Kod i nazwa (CPV)

- 73111000-3- Laboratoryjne usługi badawcze
3) Postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020.

III.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

1) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia i przesłanie jego rezultatów do
siedziby Zamawiającego, zlokalizowanego w Warszawie, ul. Konstruktorska 6 lok. 220, (02-673
Warszawa) oraz na adres e-mail: b.zylinski@techocean.pl
2) Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry:
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Numer wymagania Wymaganie
R1
R2
R3
R4
R5

Wykonanie badania zgodnie z normą ECSS-Q-TM-70-52A
Wykonanie badań do 3 tygodni od dnia otrzymania próbek
Badania wykonane na próbkach dostarczonych przez zamawiającego
Dostarczenie raportu z badań
Wykonanie badania do 6 różnych materiałów

IV.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Kompletna oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim w formie
pisemnej i zawierać:
2. formularz ofertowy (według załącznika nr 1)
3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (według załącznika nr 2)
4. szczegółową specyfikację techniczną, która będzie stanowić podstawę do stwierdzenia czy
przedmiot oferty odpowiada zapisom szczegółowych warunków zamówienia.
5. Ofertę należy przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na
adres e-mail: b.zylinski@techocean.pl lub osobiście do dnia 01 maja 2021 roku do godz. 2359
(decyduje data i godzina wpływu oferty na adres mailowy bądź do siedziby Zamawiającego).
W temacie wiadomości należy podać „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr
TECHOCEAN/19/2021/1.2”).
6. Zamawiający w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ma prawo do weryfikacji /
potwierdzenia zapisów oferty oraz jej załączników
7. Oferty i załączniki do niej powinny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli
Oferenta
8. Oferty niekompletne, nieczytelne, niepodpisane przez osoby upoważnione lub złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
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V.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych
oraz obciążeń osób trzecich.
2. Termin realizacji zamówienia: II kwartał 2021 roku (max. 21 dni od daty wyłonienia
Wykonawcy).

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie V.1) według formuły
spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr
2).
3) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie V.3) według formuły
spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Oferenta dowodu wpłacenia wadium.

VII.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym oraz merytorycznym:
Kryteria formalne:
1) Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Występowanie
powiązań kapitałowych bądź osobowych będzie stanowić podstawę do wykluczenia Oferenta z
dalszej oceny jego oferty.
2) Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań będących przedmiotem zapytania
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Kryteria merytoryczne:
1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.
2. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o dwa kryteria, którymi są: Cena (kwota
netto wykonania badań materiałowych), Termin dostawy (dni).
3. Punktacja z tytułu ceny zostanie ustalona następująco:
4. Oferta o najniższej cenie uzyskuje 70 pkt. Pozostali oferenci uzyskają liczbę punktów
wynikającą z kalkulacji (X= Z/Y x 100), gdzie X oznacza liczbę uzyskanych punktów za
kryterium, a Y oznacza cenę Oferenta a Z oznacza najniższą cenę.
5. Oferta o najkrótszym terminie dostawy uzyskuje 30 pkt. Pozostali oferenci uzyskają liczbę
punktów wynikającą z kalkulacji (X= Z/Y x 100), gdzie X oznacza liczbę uzyskanych punktów za
kryterium, a Y termin dostawy Oferenta a Z oznacza najkrótszy termin dostawy.
6. Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 100.
7. Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością
punktów.
VIII.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego
wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których
wystosował zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania
bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych dokumentów
poświadczających dane zawarte w przedłożonej ofercie. Żądanie dodatkowych dokumentów
będzie przesyłane na adres e-mail Oferenta wskazany na formularzu ofertowym do zapytania
ofertowego. Zamawiający w żądaniu wyznaczy termin na dostarczenie dodatkowych
dokumentów, który będzie nie krótszy niż 2 dni robocze począwszy od dnia następnego po dniu
wysłania żądania. W przypadku braku odpowiedzi na żądanie oferta zostanie oceniona na
podstawie posiadanych informacji.
3) Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4) Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji projektu badawczego może wystąpić konieczność
złożenia zamówień uzupełniających u wyłonionego Wykonawcy, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Wykonawcą (dotyczy przedmiotu
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oferty zgodnych z zamówieniem podstawowym). W trakcie realizacji projektu badawczego może
również wystąpić konieczność złożenia zamówień dodatkowych u wyłonionego Wykonawcy,
dotyczących produktów nie uwzględnionych w Formularzu oferty, ale zgodnych z przedmiotem
całego zamówienia/zapytania ofertowego, i których zamówienie jest niezbędne do prawidłowego
wykonywania badań. Zamówienia dodatkowe dotyczą sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia przez Zamawiającego oraz z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamówienia

dodatkowego

od

zamówienia

podstawowego

wymagałoby

poniesienia

niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od
wykonania zamówienia dodatkowego.
5) Wartość zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej w
umowie zawartej z wyłonionym Wykonawcą.
6) Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
7) Informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego należy przekazywać w formie
elektronicznej na adres e-mail: b.zylinski@techocean.pl (w temacie wiadomości należy podać
„Dotyczy zapytania ofertowego nr TECHOCEAN/19/2021/1.2”)

IX.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr TECHOCEAN/19/2021/1.2
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji projektu badawczego może wystąpić konieczność
złożenia zamówień uzupełniających u wyłonionego Wykonawcy, w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Wykonawcą (dotyczy przedmiotu oferty
zgodnych z zamówieniem podstawowym). W trakcie realizacji projektu badawczego może również
wystąpić konieczność złożenia zamówień dodatkowych u wyłonionego Wykonawcy, dotyczących
produktów nie uwzględnionych w Formularzu oferty, ale zgodnych z przedmiotem całego
zamówienia/zapytania ofertowego, i których zamówienie jest niezbędne do prawidłowego
wykonywania badań. Zamówienia dodatkowe dotyczą sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia przez Zamawiającego oraz z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie
wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego.
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Wartość zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej w
umowie zawartej z wyłonionym Wykonawcą.
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