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ZAPYTANIE OFERTOWE
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o.
ul. Gustawa Morcinka 7c
43-417 Kaczyce
NIP: 5482429890
Tel.: (32) 475 81 50
E-mail: poczta@imkius.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w ramach zadania projektowego „Opracowanie
poszczególnych komponentów technologii do badań laboratoryjnych” w celu realizacji przez Zamawiającego
prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego
systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów BMS (Battery Management System) przeznaczonego
do pojazdów z napędem elektrycznym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Opis zadania projektowego: Konsultacja i weryfikacja pięciu algorytmów nadzoru i zabezpieczenia
akumulatorów (ołowiowych (z płynnym elektrolitem), ołowiowych z elektrolitem żelowym litowo–
jonowych, litowo–żelazowo–fosforanowych; grafenowo–litowo-polimerowych) w celu modelowania
procesów nadzoru i zabezpieczania akumulatorów pod kątem poszukiwania efektywności energetycznej,
ekonomicznej i ekologicznej oraz podwyższenia trwałości akumulatorów, a następnie ich implementacji
do urządzenia (sterownika).
Celem usługi badawczej jest przeprowadzenie badań symulacyjnych w warunkach rzeczywistego
obciążenia w celu oceny i optymalizacji algorytmów do potwierdzenia analitycznego i eksperymentalnego
krytycznych funkcji technologii. W ramach badań przeprowadzona zostanie seria analiz inżynierskich,
obejmująca analizy zdolności magazynowania energii, wydłużenia czasu żywotności, zwiększenia
pojemności, wydłużenia czasu użytkowania oraz skrócenia czasu ładowania z wykorzystaniem symulacji
komputerowych i pracy w warunkach rzeczywistego obciążenia w celu oceny i optymalizacji działania
algorytmów.
KOD CPV: 73100000-3 (usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe)
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do korzystania z wyników
wszystkich prac powstałych w ramach wykonywania usług naukowo-badawczych dla celu realizacji przez
Zamawiającego projektu, na zasadzie wyłączności na wszelkich właściwych i znanych polach eksploatacji
(bez ograniczeń terytorialnych i czasowych) niezbędnych do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków
wynikających z Umowy o dofinansowanie (w szczególności w zakresie nie węższym niż pola eksploatacji
wymienione w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.)). Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione na
Zamawiającego na mocy zawartej umowy z chwilą przekazania rezultatów zlecenia przez Wykonawcę, bez
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konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. Przeniesienie autorskich praw
majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zawartej umowy.
Rezultatem wykonania zlecenia będzie raport przeprowadzonych badań.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oferent musi wykazać posiadanie następujących zasobów i doświadczenia niezbędnych do realizacji
zamówienia:
zrealizowania w ciągu ostatnich 2 lat (liczonych od dnia ogłoszenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego), dwóch projektów w zakresie zabezpieczenia akumulatorów - spełnienie
warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do formularza
ofertowego;
wysokich kompetencji w zakresie elektroniki (mile widzialne potwierdzenie z PCA) - spełnienie
warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do formularza
ofertowego. Brak potwierdzenia z PCA nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty.
zasoby techniczne niezbędne do wykonania badań objętych zamówieniem - spełnienie warunku
zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do formularza ofertowego;
kadry umożliwiającej przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - spełnienie
warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia oraz wykazu personelu badawczego
stanowiącego załącznik nr 2 do formularza ofertowego.
Oferenci, którzy nie spełnią wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu zostaną
wykluczeni z udziału w postępowaniu.

IV. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
Oferta powinna spełniać następujące warunki:
a) językiem sporządzenia oferty musi być język polski i musi mieć formę pisemną.
b) musi być kompletna i zawierać wszystkie załączniki określone w niniejszym zapytaniu tj.
prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
oświadczenia o posiadaniu zasobów i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia
stanowiące załącznik nr 2,
c) wszystkie składane dokumenty i oświadczenia winne być na ostatniej stronie opieczętowane pieczęcią
Oferenta, podpisane przez osobę / osoby upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
e) złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia ofert nie zawierających ww. informacji
oraz wszystkich wymaganych załączników. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
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V. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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 przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Wykonawcą, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną odrzucone.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby
Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail m.zaleska@imkius.pl. Termin składania ofert
upływa w dniu 26.06.2017 o godzinie 08:00:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego
lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą
rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

VII. TERMIN REALIZACJI UMOWY:
Usługa badawcza będąca przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
musi zostać wykonana do 31 sierpnia 2017 roku.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Oferty które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz oferty, które spełniają
warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena netto – waga 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Max. ilość
punktów

Cena najniższa spośród otrzymanych ofert - 100 pkt
1

Cena netto

Pozostałe oferty wg wzoru: ( Co / Cn ) x 100 pkt x waga, gdzie:
Co – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cn – cena oferty ocenianej
Cena w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN na podstawie
średniego kursu NBP z dnia podpisania protokołu wyboru.
Razem

100

100
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Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone
kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający
wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy
wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą
udział wystawcy ofert którzy otrzymali taką samą najwyższą ilość punktów. W przypadku konieczności
przeprowadzenia negocjacji cenowych, Zamawiający poinformuje o dacie ich odbycia drogą mailową.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert. W przypadku
zastosowania negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio wydłużona. O wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli ofertę za pośrednictwem
korespondencji mailowej oraz za pośrednictwem strony www.imkius.pl, na której zapytanie ofertowe
zostało umieszczone.
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy
w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

IX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym lub w umowie
zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i są ściśle
związane z przedmiotem umowy i warunkują jej prawidłowe wykonanie. W takim przypadku nie jest
konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

X. POZOSTAŁE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA
1) Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od daty upływ terminu składania ofert.
2) Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych ani wariantowych.
3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, pod warunkiem,
że zaszły niezależne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
terminy i warunki realizacji zamówienia;
terminy i warunki płatności;
inne okoliczności losowe.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie w/w zmian
wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wymaga podpisania aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający
uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest
do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. niespełniających wymagań
formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, oferentom nie
przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
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XI. DODATKOWE INFORMACJE
Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności,
efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych - dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w niniejszej
Ustawie.
Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych
w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.
Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
zmian całości lub części zapytania ofertowego – przed upływem terminu składania ofert (w takiej
sytuacji Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach - jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian);
zamknięcia procedury wyboru oferty bez podania przyczyny;
odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela Pan Henryk Dobosz - tel. 727 207 071, e-mail: h.dobosz@imkius.pl.

………………………………………………………………………………..………………………..

(podpis i pieczęć Zamawiającego)
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