
 
 
Iwona Oleszak „DEKSPOL” P.P.H.    Września, dnia 13.12.2016 r. 

ul. Terespolska 13  

61-047 Poznań 

NIP 782-006-61-31    Zapytanie ofertowe 

nr 2/2016 

Na badania potwierdzające skuteczność 

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi 
dla  przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w  ramach II osi 
priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia  działalności 
B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020:  

Iwona Oleszak „Dekspol” P.P.H. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi 
polegającej na przeprowadzeniu badań skuteczności według norm europejskich.. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Zamawiający: IWONA OLESZAK  „DEKSPOL” PPH, 61-047 Poznań, ul. Terespolska 13; 
zakład produkcyjny 62-300 Września, ul. Kościuszki 14, wpisana do ewidencji działalności 
gospodarczej pod numerem 03738/93/S przez Urząd Miasta Poznania- Wydział Działalności 
Gospodarczej , NIP: 7820066131, Regon 630157768 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu innowacyjnego produktu 
przeznaczonego do impregnacji drewna i przygotowaniu go do wdrożenia w naszym 
zakładzie produkcyjnym, w   ramach projektu „ Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia 
znacznie ulepszonego wyrobu do ochrony drewna”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 2.3  „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” 
poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" realizowanego przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań skuteczności udoskonalonego produktu do 
impregnacji drewna produkowanego przez firmę Iwona Oleszak „Dekspol” P.P.H. W ramach 
tej oferty zostaną przeprowadzone badania zgodnie z normami: 

EN 113/EN 84 

EN 113/ EN 73 

EN 839/EN 73 

PB LD 006/2/1-1999+PN EN 73:190 

EN 152/ EN 84 

EN 152/ EN 73 

  



 
 
Zakres zadań do wykonania: 

Oferent zobowiązuje się do raportowania poszczególnych etapów zadań oraz do 
podsumowania w którym znajdzie się szczegółowy opis końcowych wyników. 

Maksymalny termin realizacji to 10 miesięcy od podpisania umowy. 
Bardziej szczegółowe informację będą udzielane, po wysłaniu zapytania bezpośrednio do 
naszej firmy do Pani Martyny Oleszak email: m.oleszak@dekspol.pl 

Oferent przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z warunkami udzielania i wypłaty 
wsparcia w ramach programu “Bony na innowacje dla MŚP” opisanymi w Regulaminie 
konkursu dostępnym na stronach PARP. 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.  

Wybrany wykonawca zobowiązany jest przystąpić do zawarcia umowy z firmą Iwona 
Oleszak Dekspol P.P.H. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W ramach poddziałania 2.3.2 POIR wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w 
rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:  

1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;  

2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn zm.);  

a) instytuty badawcze;  

b) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych  przepisów, 

działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

c) Polska Akademia Umiejętności;  

3) inne jednostki organizacyjne nie wymienione w pkt. 1-2, będące organizacjami 
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 
rozporządzenia KE nr 651/2014 posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 
ustawy o zasadach finansowania nauki oraz które posiadają certyfikat DLP. 

Składana oferta powinna zawierać: 

- datę  sporządzenia oferty, 

- zawierać nazwę i adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- osobę reprezentującą oferenta i upoważnioną do kontaktu z jej ramienia z zamawiającym, 

-okres ważności oferty ( minimum 30 dni) 

-pieczęć firmową, datę i podpisy  czytelne osób upoważnionych do reprezentowania  

wykonawcy- wystawcy oferty 

(podpis wystawcy oferty musi być potwierdzony pieczątką imienną osoby upoważnionej do 

reprezentowania oferenta ) 

-wartości netto określone w walucie PLN na poszczególne badania 

-czas wykonania projektu 



 
 
- osoba odpowiedzialna z ramienia oferenta do kontaktu w trakcie trwania badań nad 

produktem.  

IV. KRYTERIA OCENY 

Kryteria oceny ofert dopuszczonych do procedury konkursowej:  

Cena brutto – waga 50 pkt. 

Kryteria wyboru Ocena kryterium 

Cena 

                      Cmin 

         Cena = ---------- * 40 

                      Cr  

gdzie : Cmin – cena oferty najtańszej 

           Cr – cena ofert rozpatrywanej                  

 

Termin realizacji zamówienia– waga 30 pkt. 

Kryteria wyboru Ocena kryterium 

Termin Realizacji 

                      Tmin 

      Termin = ---------- * 30 

                        Tr  

gdzie : Tmin – najkrótszy termin oferowany 

           Tr – termin oferty rozpatrywanej                  

 

Realizacja zadań – waga 20 pkt. 

Kryteria wyboru Ocena kryterium 

Realizacja 

                      Rmax 

  Realizacja= ---------- * 20 

                        Rr  

gdzie : Rmax – najwięcej oferowanych 
zadań 

           Rr –  ilość zadań oferty 
rozpatrywanej                  

Rmax – równa się 1 gdy zostaną wykonane wszystkie zadania   

Gdzie Rr - jedno zadanie równa się 0,166 



 
 
Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-c. Punkty będą 
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady 
zaokrąglania 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium 
wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.  

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego 
oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez 
Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Skuteczne złożenie oferty wymaga przesłania jej pocztą elektroniczną na adres 
zamawiającego: m.oleszak@dekspol.pl, poczty, kuriera lub też dostarczenia osobiście na 
adres : 62-300 Września, ul. Kościuszki 14   najpóźniej do 05 stycznia 2017 r. do godz. 
16:00.wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć 
miesięcy przed datą złożenia oferty. 

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu, niezależnie od daty nadania, nie 
będą uwzględnione w procesie wyboru oferenta i stają się nieważne. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.dekspol.pl 

  

http://www.dekspol.pl/


 
 
VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów, zawartych 
w punkcie IV zapytania. 

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09.01.2017., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony o godzinie 15 w siedzibie firmy we Wrześni oraz na stronie internetowej 
pod adresem http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 i www.dekspol.pl 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
poczty  elektronicznej  tradycyjnej. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Martyna Oleszak pod numerem telefonu 61 640 00 04 
wew. 10 oraz adresem email: m.oleszak@dekspol.pl 

 

 

 

Podpis zamawiającego: 

 

( pieczątka imienna i firmowa) 

 

 

mailto:m.oleszak@dekspol.pl

