Zapytanie ofertowe Nr 2/06/19 z dnia 10.06.2019
Termin składania ofert: do dnia 26.06.2019
Nazwa zamawiającego
Centrum Badawczo – Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.
ul. Kępska 12, 45-130 Opole
NIP: 754-033-78-82,
REGON: 530508975,
KRS: 0000012399,
Szacowana wartość przedmiotu zamówienia 20 000,00 zł netto - 50 000,00 zł netto.
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ogloszenia@alcor.pl
2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o.
ul. Kępska 12, 45-130 Opole, w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00
3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
4) Termin składania ofert do 26.06.2019 r.

Sposób przygotowania ofert
1. Ofertę sporządzić należy na druku “Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając
nie ścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być
podpisana przez Wykonawcę/Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy/Oferenta
2. Możliwe sposoby dostarczenia oferty:
a) Forma pisemna
Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamknietej kopercie opisanej:
Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy / Oferenta.
b) Forma elektroniczna
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektornicznej. Oferta
elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta skladana w formie pisemnej – skany
podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy ( ogloszenia@alcor.pl )
Zamawiającego. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na
niniejsze zapytania ofertowe.
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3. Wykonawca/oferent zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia
zgodnie z formularzem ofertowym.
4. Podana w ofercie cena brutto ma być wyrażona w PLN lub EUR. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty
związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem predmiotu zamówienia oraz warunkami i
wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na potrzeby oceny na PLN wg
średniego kursu NBP obowiązujacego w dniu publikacji zapytania ofertowego.
6. W cenie należy uwzględnić wszyskie wymagania okreslone w niniejszym zapytaniu ofertowym
oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać
pełny koszt dla Zamawiającego
7. Wykonawca /oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
Udzielenie zamówienia jest realizowane w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący
z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mateusz Szar, e-mail: ogloszenia@alcor.pl
Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu „Opracowanie technologii aktywnej ochrony
roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr: POIR.01.01.0100-1254/15 z dnia 2016.04.20

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy (Dendrolog - Botanik ) oferującego kompleksowe
badania dobrostanu drzew chronionych systemem ODSALAX w trakcie badań polowych.
Badania mają na celu walidację skuteczności systemu.
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Przedmiot zamówienia
Wybór drzew, w tym roślinności zabytkowej do testów polowych, monitorowanie dobrostanu
drzew w trakcie badań polowych, ocena skuteczności systemu ODSALAX w ochronie drzew.

Kod CPV
73111000-3
Nazwa kodu CPV
Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07.2019 do dnia: 31.10.2020

Załączniki
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3: Zapytanie ofertowe pdf.

Warunki udziału w postepowaniu
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący niezbędną wiedzą i
doświadczeniem. Wykonawca ponosi koszty przygotowania próbek i przeprowadzenia badań.
Wykonawca musi posiadać odpowiedni sprzęt i dostęp do laboratoriów do prowadzenia badań.
Wykonawca będzie miał obowiązek ściśle współpracować z kierownikiem projektu i zespołem
badawczym. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość i wynik pracy. Wykonawca przedstawi stawkę
godzinową brutto za wyżej wymienione badania oraz termin realizacji zamówienia.
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KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 80)
Kryterium II – Termin realizacji zamówienia wyrażony w miesiącach (maksymalna ilość punktów = 20)
1. Liczba punktów (max 80 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie
obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 80 pkt
Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach
Cx -cena brutto oferty ocenianej

Wx =

Cena brutto najniższa
________________________

x 80 = Liczba punktów

Cena brutto oferty ocenianej
Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji
wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe.
2. Liczba punktów (max 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji
zamówienia” (miesiące) zostanie obliczona w następujący sposób:
12 miesięcy: 20 pkt
14 miesięcy: 15 pkt
16 miesięcy: 10 pkt
Sposób wyliczenia punktów:
- Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,
- Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:
Ocena końcowa ocenianej (badanej) oferty = Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w
kryterium 2
Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy/Oferenta
- Wypełniony formularz ofertowy
- Wypełnione oświadczenie o braku powiązań
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Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w
wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego wynikającego z
dodatkowych potrzeb w projekcie lub w sytuacji, gdy wykonanie zamówienia podstawowego
jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem
strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia.

Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy/Oferenci, którzy
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 przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu z związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, 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.
Wykonawca/Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w
powiązań.

Uwagi
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na
każdym jego etapie bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania
żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania. Na każdym etapie postepowania
Zamawiający ma prawo unieważnić postepowanie.
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