
ZAPYTANIE	OFERTOWE		
	

z	dnia	10.10.2017r.		
 
 

I.	ZAMAWIAJĄCY 
 
P.P.H.U.	Różański	Ryszard	Pod	Różami	 
26-630	Jedlnia-Letnisko	ul.Radomska	49	 
NIP	796	007	2829	 
www.pod-rozami.com.pl 
 
	
II.	PRZEDMIOT	ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 opracowanie	 oraz	 weryfikacja	 założeń	 teoretycznych	 prototypu		
innowacyjnego	produktu	–	nawozu	organiczno-mineralnego	-	wyrównującego	bilans	materii	organicznej	w	
glebach	przy	wykorzystaniu	opoki,	a	także	jego	wpływ	na	plonowanie	roślin.	
	
Kod	CPV:	73000000-2	-	Usługi	badawcze	i	eksperymentalno-rozwojowe	oraz	pokrewne	usługi	doradcze	

	
III.	POSTANOWIENIA	OGÓLNE	
	
1) Do	 niniejszego	 zapytania	 nie	 mają	 zastosowania	 przepisy	 Ustawy	 z	 dnia	 29	 stycznia	 2004r.	 Prawo	

Zamówień	Publicznych	
2) Przedmiot	 zamówienia	 będzie	 współfinansowany	 przez	 Unię	 Europejską	 w	 ramach	 Regionalnego	

Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Mazowieckiego,	 Działanie	 1.2	 Działalność	 badawczo	 -	
rozwojowa	przedsiębiorstw,	typ	projektów	-	Bon	na	innowacje,	konkurs	nr	RPMA.01.02.00-IP.01.02.00-
IP.01-14-031/16.	

3) Zamawiający	informuje,	iż	w	wyniku	rozstrzygnięcia	niniejszego	postępowania,	z	Wykonawcą	zostanie	
podpisana	umowa	warunkowa,	której	ostateczna	realizacja	będzie	zależała	od	wyników	ww.	konkursu	i	
faktu	 otrzymania	 dofinansowania	 (organizatorem	 konkursu	 jest	 Mazowiecka	 Jednostka	 Wdrażania	
Programów	Unijnych).	W	 przypadku	 braku	 dofinansowania	 projektu	 projekt	 nie	 będzie	 realizowany.	
Zamawiający	 zastrzego	 sobie	 również	 prawo	 do	 nierealizowania	 projektu,	 nawet	 w	 przypadku	
pozytywnych	wyników	oceny	w	konkursie	i	zakwalifikowania	projektu	do	dofinansowania.	

4) Zamawiający	nie	dopuszcza	możliwości	składania	ofert	wariantowych.	
5) Zamawiający	nie	dopuszcza	możliwości	składania	ofert	częściowych.	
6) Zamawiający	 zastrzego	 sobie	 prawo	 do	 unieważnienia	 niniejszego	 postępowania	 bez	 podania	

przyczyny.	
	
IV.	WARUNKI	STAWIANE	WYKONAWCY	I	WYKLUCZENIA	
	
1) Wykonawcami	usług	mogą	być:	uczelnia	publiczna,	państwowy	instytut	badawczy,	instytut	PAN	lub	inna	

jednostka	naukowa	będąca	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	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.		

2) Wykonawca	usługi	musi	posiadać	udokumentowane	badania	naukowe	dotyczące	wykorzystania	opoki	
w	nawożeniu	roślin.	

3) Wykonawca	musi	dysponować	osobami	zdolnymi	do	wykonania	zamówienia.		
4) Wykonawca	musi	posiadać	potencjał	techniczny	umożliwiający	realizację	zamówienia.		
5) Wykonawca	musi	posiadać	wiedzę	i	doświadczenie	umożliwiającą	wykonanie	zamówienia.			
6) Wykonawca	nie	może	być	w	żaden	sposób	powiązany	z	Zamawiającym	osobowo	lub	kapitałowo.	Przez	



powiązania	 kapitałowe	 lub	 osobowe	 rozumie	 się	 wzajemne	 powiązania	 między	 Beneficjentem	 a	
wykonawcą,	polegające	na:		

• uczestniczeniu	w	spółce	jako	wspólnik	spółki	cywilnej	lub	spółki	osobowej,		
• posiadaniu	udziałów	lub	co	najmniej	10	%	akcji,		
• pełnieniu	funkcji	członka	organu	nadzorczego	lub	zarządzającego,	prokurenta,	pełnomocnika,		
• pozostawaniu	 w	 takim	 stosunku	 prawnym	 lub	 faktycznym,	 który	może	 budzić	 	 uzasadnione	

wątpliwości,	 co	 do	 bezstronności	 w	 wyborze	 wykonawcy,	 w	 szczególności	 pozostawanie	 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) Okres	 realizacji	 usługi	 nie	 może	 być	 dłuższy	 niż	 dziewięć	 miesięcy	 od	 dnia	 podpisania	 umowy	 z	
Oferentem.	

	
V.	OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	
	
Przedmiotem	zamówienia	jest	opracowanie	oraz	weryfikacja	założeń	teoretycznych	prototypu		
innowacyjnego	produktu	–	nawozu	organiczno-mineralnego	na	bazie	opoki,	osadów	ścieków,	odpadów	
przemysłu	rolno	–	spożywczego	i	innych	-	wyrównującego	bilans	materii	organicznej	w	glebach.	Zakres	
usługi	obejmować	będzie:		
1. Przygotowanie	kombinacji	różnych	komponentów	do	produkcji	nawozu	organiczno-mineralnego.	
3. Analiza	nawozu	w	warunkach	laboratoryjnych		-założenie	doświadczeń	wazonowych	dla	roślin	

zbożowych	i	okopowych.	
4. Analiza	wyników	doświadczeń	wazonowych.	Ocena	wielkości	i	jakości	plonu	w	zależności	od	rośliny	i	

zastosowanej	kombinacji	nawozów	oraz	analiza	równowagi	jonowej	w	roślinach	i	w	glebach.	
5. Doświadczenia	polowe	z	tymi	samymi	roślinami	i	w	tych	samych	kombinacjach	nawozowych,	jak	w	

przypadku	badań	wazonowych.	
6. Analiza	wysokości	plonów	uzyskanych	w	warunkach	polowych.		
7. Ocena	stopnia	porażenia	przez	patogeny	grzybowe.		
8. Analiza	oddziaływania	nawozu	na	rośliny	i	środowisko	glebowe.		
9. Określenie	końcowego	składu	nawozu	organiczno-mineralnego	oraz	określenie	terminów	stosowania	i	

dawek	na	jednostkę	powierzchni.		
	
Rezultatem	opisanej	usługi	będzie	dokument	w	formacie	PDF	zawierający	sprawozdanie	z	badań.		
	
VI.	WARUNKI	DO	OCENY	
	
1. Zamawiający	 dokona	 oceny	 spełnienia	 przez	 Wykonawców	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 wg	

formy	“spełnia-	nie	spełnia”	na	podstawie	niżej	wymienionych	oświadczeń	i	dokumentów.		
2. Dokumenty,	jakie	ma	dostarczyć	Oferent	w	celu	potwierdzenia	spełniania	warunków	udziału	w	

postępowaniu:	
a) Oświadczenie	Oferenta	o	spełnianiu	warunków	udziału	w	postępowaniu	o	treści	Załącznika	nr	2	do	

niniejszego	zapytania	
b) Oświadczenie	oferenta	o	braku	powiązań	z	Zamawiającym	o	 treści	Załącznika	nr	3	do	niniejszego	

zapytania	
3. Dokumenty,	jakie	ma	dostarczyć	Oferent	w	celu	wskazania	braku	podstaw	do	wykluczenia	z	
postępowania:	

a) Wypełniony	formularz	oferty	-	Załącznik	nr	1	do	niniejszego	zapytania	
b) Pełnomocnictwo	do	podpisania	oferty.	 Pełnomocnictwo	należy	 załączyć	do	oferty	 tylko	wówczas,	

gdy	oferta	jest	podpisana	przez	osobę	nie	figurującą	w	rejestrze	lub	wpisie	do	ewidencji	działalności	
gospodarczej.	Brak	podpisu	na	ofercie	lub	podpisanie	oferty	przez	osobę	do	tego	nie	upoważnioną	
spowoduje	odrzucenie	oferty.	
	
	



VII.	KRYTERIUM	OCENY	OFERT	
	
1. Zamawiający	 dokona	 wyboru	 najkorzystniejszej	 oferty	 kierując	 się	 punktowym	 systemem	 oceny	

kryteriów	wg	poniższego	przydziału	punktów	do	poszczególnych	kryteriów:	
	
Kryterium	(a):		
Oferowana	łączna	cena	brutto	przedmiotu	zamówienia	dla	wszystkich	zadań.	Waga	kryterium	70%.		
	
Sposób	wyliczenia	punktów:	
	

			Najniższa	cena	netto	spośród	badanych	ofert		
Wynik					=					-----------------------------------------------------------------------	x	70	pkt.		

	 Cena	netto	badanej	oferty	
	

	
	
Kryterium	(b):		
Najkrótszy	czas	wykonania	usługi.	Waga	kryterium	30%.				
	
Sposób	wyliczenia	punktów:	
	
	 						Najkrótszy	czas	wykonania	usługi	spośród	badanych	ofert	
Wynik	=	-------------------------------------------------------------------------------	x	30	pkt.		
	 												Czas	wykonania	usługi	badanej	oferty	
	
Zamawiający	dokona	oceny	poszczególnych	ofert	w	ramach	kryterium	II	stosując	poniższe	zasady:	
-	30	pkt	realizacja	przedmiotu	zamówienia	nastąpi	w	terminie	do	9	miesięcy	od	podpisania	umowy	z	
Wykonawcą;	
-	15	pkt	realizacja	przedmiotu	zamówienia	nastąpi	w	terminie	od	9-11		miesięcy	od	podpisania	umowy	z	
Wykonawcą;	
Rozpoczęcie	usługi	musi	nastąpić	najpóźniej	w	ciągu	1	miesiąca	od	dnia	podpisania	umowy	z	Wykonawcą.	
2)	Łączna	maksymalna	liczba	punktów	możliwych	do	uzyskania:	100.		
3)	Zamawiający	do	realizacji	usługi	wyłoni	jednego	Wykonawcę,	który	zdobędzie	najwyższą	liczbę	punktów.	
4)	 W	 przypadku	 konieczności	 wyboru	 pomiędzy	 ofertami	 zbliżonymi	 pod	 względem	 gospodarczym,	
Zamawiający	 wybierze	 ofertę	 najbardziej	 korzystną	 w	 zakresie	 oddziaływania	 na	 środowisko	 i	 klimat	
(rezultat	 	 projektu	 charakteryzuje	 się	 np.:	 większym	 wykorzystaniem	 materiałów	 pochodzących	 z	
recyclingu).	
5)	O	wyborze	najkorzystniejszej	oferty	Zamawiający	poinformuje	Wykonawców	drogą	mailową.	
	
VIII.	OPIS	SPOSOBU	PRZYGOTOWANIA	OFERTY	
1. Oferent	przedstawia	ofertę	zgodnie	z	wymogami	określonymi	w	zapytaniu	ofertowym.	
2. Zamawiający	nie	dopuszcza	możliwości	składania	ofert	częściowych.	
3. Oferent	może	złożyć	tylko	jedną	ofertę.	
4. Ofertę	należy	przygotować	według	wzoru	stanowiącego	Załącznik	nr	1	do	zapytania	ofertowego.	
5. Termin	ważności	oferty,	nie	krótszy	niż	do	30 listopada	2018	r.	
6. Wszelkie	koszty	związane	z	przygotowaniem	i	złożeniem	oferty	ponosi	Oferent	
7. Oferta	powinna	być	podpisana	przez	osobę/	osoby	uprawnione	do	reprezentacji	Oferenta.	
8. Cena	oferty	powinna	być	podana	w	polskich	złotych	(PLN)	i	musi	zawierać	cenę	netto	oraz	brutto.		
9. Cena	określona	w	ofercie	powinna	zawierać	pełny	koszt	dla	Zamawiającego.	
	
IX.	TERMIN	I	SPOSÓB	PRZYGOTOWANIA	OFERTY		
	
1. Oferent	powinien	sporządzić	ofertę	w	języku	polskim	i	przesłać	ją	wraz	z	załącznikami	drogą	mailową	na	

adres	e-mail:	hotel@pod-rozami.com.pl.		



2. Oferty	można	składać	do	dnia	18.10.	2017	r	do	godziny	12.00	(decyduje	data	i	godzina	wysłania	oferty).	
3. Oferty	dostarczone	po	określonym	terminie	nie	będą	rozpatrywane.	
4. Każdy	Oferent	ma	prawo	zwrócić	się	w	formie	pisemnej	za	pośrednictwem	poczty	elektronicznej	do		

Zamawiającego	z	prośbą	o	wyjaśnienie	treści	przedmiotowego	zapytania	ofertowego.	Osobą	
uprawnioną	do	kontaktów	w	sprawie	zapytania	ofertowego	jest	Barbara	Różanska	tel.:	602	222	753	lub	
e-mail:	hotel@pod-rozami.com.pl.	

5. Otwarcie	ofert	nastąpi	18.10.	2017r.	o	godz.	15.00	w	siedzibie	Zamawiającego	-	26-630	Jedlnia-Letnisko	
ul.Radomska	49.	

6. Oferent	może,	przed	upływem	terminu	składania	ofert,	zmienić	lub	wycofać	ofertę.		
7. W	toku	weryfikacji	i	oceny	ofert	Zamawiający	może	żądać	od	oferentów	wyjaśnień	dotyczących	treści	

złożonych	ofert.	
	

X.	INFORMACJA	O	UPUBLICZNEINIU	ORAZ	WYBORZE	NAJKORZYSTNIEJSZEJ	OFERTY:	
	
Informacja	o	niniejszym	zapytaniu	zamieszczona	została	na	stronie	internetowej	przedsiębiorstwa	
www.pod-rozami.com.pl.		Informacja	o	wyborze	najkorzystniejszej	oferty	zostanie	umieszczona	na	
stronie	internetowej	przedsiębiorstwa	oraz	przesłana	pocztą	elektroniczną	na	podane	adresy	
Oferentów	biorących	udział	w	postępowaniu.	
 
XI.	WARUNKI	ZMIANY	UMOWY 
	
1.		Zamawiający	zastrzega	sobie	możliwość	zmiany	umowy,	w	przypadku,	gdy	nastąpi	zmiana	powszechnie	
obowiązujących	przepisów	prawa	w	zakresie	mającym	wpływ	na	realizację	przedmiotu	umowy.	
2.	Zamawiający	przewiduje	możliwość	zmiany	harmonogramu	lub	terminu	realizacji	umowy,	które	
będą	wynikać	z	postanowień	umowy	Zamawiającego	z	Instytucją	Finansującą,	jeśli	umowa	ta	
została	zawarta	lub	zmieniona	po	udzieleniu	zamówienia.	Zamawiający	dopuszcza	także	zmianę	
terminu	realizacji	umowy,	która	będzie	wynikała	z	porozumienia	zawartego	pomiędzy	wykonawcą	a	
zamawiającym.	
	
XII.	DODATKOWE	INFORMACJE	
	
Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	zamknięcia	postępowania	bez	dokonania	wyboru	którejkolwiek	z	
ofert	lub	jego	unieważnienie	bez	podania	przyczyny.	
	
XIII.	ZAŁĄCZNIKI	DO	ZAPYTANIA	OFERTOWEGO	
1.	Formularz	oferty	–	Załącznik	nr	1	
2.	Oświadczenie	Oferenta	o	spełnianiu	warunków	udziału	w	postępowaniu	–	Załącznik	nr	2	
3.	Oświadczenie	oferenta	o	braku	powiązań	–	Załącznik	nr	3.	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
		


