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Stargard, dn. 04.01.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IZOLER/2019 

I. Termin składania ofert 
do dnia 11-01-2019 do godziny 23-59-59 
 

II. Nazwa zamawiającego 
IZOLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
 

III. Miejsce i sposób składania ofert 
Oferty należy złożyć: 

 pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. 
Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer 1/IZOLER/2019 lub 

 w formie papierowej w zakładzie Zamawiającego (ul. Przemysłowa 1 , 73-110 Stargard). 
 
Ofertę należy przygotować w języku polskim z wykorzystaniem treści zawartej w formularzu oferty 
stanowiącym Załącznik nr 1. Oferent w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć tylko jedną 
ofertę. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo wycofać ofertę poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert. Oferent ma również prawo 
zmienić ofertę – aby dokonać zmiany oferty należy przesłać powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
wg takich samych zasad jak składana oferta (tj. nowy formularz oferty z uwzględnieniem zmian), z 
odpowiednim oznakowaniem dopiskiem „ZMIANA”. 
 
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 
p.stys@izoler.eu 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Paweł Styś, tel. +48 91 48 415 15 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 
Wykonanie 5 szt. badań toksyczności z dymotwórczością zgodnie z 2010 FTP Code part2 

(przeprowadzenie badań i wydanie raportu) w celu realizacji badań przemysłowych zgodnie z 

zakresem określonym w ramach wniosku o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1307/15 dla 

projektu pn. „Opracowanie lekkiego ognioodpornego materaca termoizolacyjnego do zastosowań w 

przemyśle offshore”. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 
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V. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Celem zamówienia jest realizacja 5 szt. badań toksyczności z dymotwórczością zgodnie z 2010 FTP 
Code part2 (przeprowadzenie badań i wydanie raportu) w ramach projektu „Opracowanie lekkiego 
ognioodpornego materaca termoizolacyjnego do zastosowań w przemyśle offshore” objętego 
dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.1: Projekty B+R 
przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa” 
 
Kod CPV 
73111000-3  
 
Nazwa kodu CPV 
Laboratoryjne usługi badawcze 
 
Harmonogram realizacji zamówienia 
w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania ofertowego 
 

VI. Załączniki 
Załącznik nr 1 - formularz oferty 
 

VII. Wiedza i doświadczenie 
Oferent musi zagwarantować, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w formule spełnia/nie spełnia 
w oparciu o treść złożonej oferty. 
 

VIII. Warunki zmiany umowy 
W umowie, która zostanie podpisana w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, 
dopuszcza się pisemne wprowadzenie istotnych zmian i uzupełnień jej treści w stosunku do wybranej 
oferty w opisanym poniżej zakresie:  
- harmonogramu realizacji przedmiotu umowy – w przypadku, gdy zmiana wynika z wystąpienia 
okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy przedmiotu zamówienia, a także w 
przypadku zmaterializowania się ryzyka w projekcie lub na skutek wprowadzenia zmiany w terminie 
realizacji projektu w umowie o dofinansowanie,  
- powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia,  
- gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
 

IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta 
Sposób przygotowania oferty: każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać 
sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1. W celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany 
formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1, w którym składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich 
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania złożenia 
wyjaśnień i/lub dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków od każdego z 
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Oferentów, którzy złożą ważną ofertę. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający 
nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferty złożone po terminie nie będą 
brane pod uwagę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez 
dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania 
przyczyn. 
 

X. Ocena oferty 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
Oferty, spełniające wszystkie wymogi udziału w postępowaniu, zostaną poddane ocenie punktowej 
na podstawie kryterium cena – 100%. Dla porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w pkt. 2 formularza oferty. Sposób dokonania oceny w 
kryterium cena: liczba punktów danej oferty C = Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert 
podlegających ocenie/Cena oferty x 100 pkt. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 
wynosi 100. Oferty zostaną uszeregowane od najbardziej korzystnej do najmniej korzystnej według 
liczby uzyskanych punktów (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku). W postępowaniu 
ofertowym zwycięży Oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 
Wykluczenia 
Zamówienie nie może być 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 Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: 1) 
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 
10% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika, 4) 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. 
 

XI. Zamawiający (beneficjent) 
 
Nazwa 
IZOLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
 
Adres 
ul. Przemysłowa 1 
73-110 Stargard 
 
Numer telefonu 
91 48 415 15  
 
NIP 
852-252-04-35  
 
Tytuł projektu 
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„Opracowanie lekkiego ognioodpornego materaca termoizolacyjnego do zastosowań w przemyśle 
offshore”  
 
Numer projektu 
POIR.01.01.01-00-1307/15-01 
 
 
 
 


