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         Głogowo, dn. 04.02.2019r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2019 

  

 WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie składu, 

właściwości i technologii produkcji wypełniaczy transparentnych do elastomerów termoplastycznych 

wraz z ich wdrożeniem w firmie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach projektu pn. Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów 

badawczo – rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym i prośbą o 

przedstawienie oferty poprzez wypełnienie załączonego formularza ofertowego wraz z załącznikami.  

 

1. ZAMAWIAJĄCY 
 

WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Akacjowa 1, 

87-123 Głogowo 

NIP: 8792666918  

REGON:341229490 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Anna Orłowska – Kierownik Produktu 

e-mail: a.orlowska@wwekochem.com 

tel. +48 512 895 414 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami). Niniejsze 

postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
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Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie: wwekochem.com 

w zakładce Aktualności. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej (w zakresie badań 

przemysłowych/aplikacyjnych). Wykonanie badań objętych zakresem niniejszego zamówienia jest 

niezbędne do opracowania ostatecznej receptury transparentnego wypełniacza do elastomerów 

termoplastycznych.  

Zakres badań przemysłowych: 

1. Wytworzenie granulatów kompozytowych złożonych z wypełniaczy mineralnych i polimerów 

bazowych oraz dodatków uszlachetniających według podanych, wstępnie opracowanych 

receptur, na dostarczonych surowcach, z wykorzystaniem laboratoryjnej wytłaczarki 

dwuślimakowej współbieżnej. Ślimaki wytłaczarki mają posiadać konfigurację nadającą się do 

przetwarzania poliolefin, jednocześnie zapewniając homogenizację wypełniacza mineralnego. 

Tworzywo ma być cięte za pomocą standardowego granulatora po przejściu przez wannę 

wodną.  

Ilość granulatu: 5 kg, ilość prób: 20.  

2. Wykonanie rękawa foliowego za pomocą laboratoryjnej wytłaczarki z rozdmuchem z 

granulatów wytworzonych w punkcie 1.  

Grubość folii: 50 mikronów. Ilość pojedynczej folii: 10m. Ilość prób: 20. 

3. Zbadanie folii uzyskanych w punkcie 2 pod kątem następujących właściwości: 

a) Połysk (ang. Gloss) zgodnie z normą ASTM 2457 

b) Zamglenie (ang. Haze) zgodnie z normą ASTM D1003 

KOD CPV: 73100000-3 – usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe 

 

4. TERMIN REALIZACJI PRZEMDIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 27.02.2019r.  

 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

 
a) Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, napisanej pismem 

komputerowym na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 
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ofertowego),  wraz z wymaganymi załącznikami – załącznik nr 2 – „Oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu” i załącznik nr 3 - „Oświadczenie o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych”.   

Oferty pocztą tradycyjną/kurierem lub osobiście należy złożyć na adres siedziby firmy: 

WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k 

ul Akacjowa 1, 

87-123 Głogowo 

W dni robocze, w godzinach pracy biura (od 8:00 do 16:00) 

Na kopercie (poza nazwą Zamawiającego i adresem) należy umieścić następujące 

sformułowanie: „OFERTA BADANIA PRZEMYSŁOWE”.  

Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.  

Oferty w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać na adres: 

a.orlowska@wwekochem.com 

W tytule wiadomości należy wpisać: „OFERTA BADANIA PRZEMYSŁOWE 

b) Termin składania ofert: do dnia 12.02.2019r. do godz. 16. 

c) Oferty złożone w innej formie niż zostało to określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, jak 

również te, które wpłyną/zostaną złożone po wyznaczonej dacie, nie będą rozpatrywane.  

d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania. 

e) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, 

f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych, 

g) W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko 

Zamawiającemu. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe 

warunki. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych warunków skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. 

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który jest podmiotem w rozumieniu art. 7 ust. 1 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), tzw. 

Konstytucji dla nauki., tj.: 

1) uczelnie; 

2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”; 
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3) Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. z 2018r. poz. 1475), zwana dalej „PAN”; 

4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej 

„instytutami PAN”; 

5) instytuty  badawcze,  działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r.  o instytutach  

badawczych  (Dz.U. z 2018r. poz.736); 

6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”; 

7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”; 

8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. 

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.  

 Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie Oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
 

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są 

powiązani 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 lub 

nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, 

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. 

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie Oświadczenia o braku powiązań 

stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
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8. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Kryterium wyboru będzie stanowiła: 

 Cena (Wc) – (100%) 

Zasady oceny kryterium Cena: 

W zakresie kryterium „Cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto. 

Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem: 

Wc = (Cmin/Cr) x 100, 

gdzie:  
 Wc   – liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „Cena”, 
 Cmin – cena najtańszej oferty, 
 Cr     – cena oferty rozpatrywanej. 

 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W 

powyższym kryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  

Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia oferty, co do której Oferent nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna tą, która odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane 

powyżej kryterium wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów. 

 

9. ZAWARCIE UMOWY 
 

a) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym 

w zapytaniu ofertowym oraz została uznana przez Inwestora za najkorzystniejszą, biorąc pod 

uwagę ustalone kryteria wyboru. 

b) Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia któremukolwiek z Oferentów.  

c) Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu umowy.  

d) Planowany termin podpisania umowy to nie później niż do 18.02.2019r. Prosimy o 

potwierdzenie terminu ważności Państwa oferty. 
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e) Dokładna data oraz miejsce podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym 

Wykonawcą. 

10. DODATKOWE INFORMACJE 
 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania/odwołania zapytania na każdym etapie 

jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyny 

anulacji. Zamawiający może także w każdym czasie bez podania przyczyny zmienić treść 

niniejszego zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie  

poinformuje na stronie Internetowej wwekochem.com. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na 

treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia 

zmiany decyzji. 

c) Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach procedury 

poprzez podanie nazwy oferenta, który został wybrany.  

d) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 

wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty. 

e) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odstąpi 

od podpisania umowy, kolejny Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie zaproszony do 

podpisania umowy. 

f) Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości 

realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

 

11. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitało 


