Poznań, 19.11.2015

Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Albatros Aluminium Sp. z o.o.
ul. Czartoria 1/27
61-102 Poznań
Tel. 61 853 35 50
e-mail: m.komorowicz@albatros-aluminium.com
Branża w jakiej działa Zamawiający: produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań przemysłowych w ramach projektu
planowanego przez zamawiającego do realizacji w ramach działania „Badania przemysłowe i
prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs
1/1.1.1/2015):
a) Badania przemysłowe realizowane w ramach zadania 1:
Zadaniem
jednostki
naukowej
będzie:
zaprojektowanie
i
wykonanie
próbek
z
dwóch
gatunków
stali,
- opracowanie metodyki badawczej w celu oceny zmienności parametrów pieca do
azotowania,
- wykonanie badań metalograficznych dla próbek z co najmniej 4 procesów azotowania,
- opracowanie i zrealizowanie "kamienia milowego" - KM1.3. Raport z wyników badań
azotowanych próbek i matryc wraz z analizą rozkładu zmienności;
b) Badania przemysłowe realizowane w ramach zadania 2
W ramach etapu II przeprowadzone zostaną badania próbek i matryc wytworzonych w etapie
I. Będą to:
- badania metalograficzne wykonane za pomocą mikroskopu optycznego oraz SEM
- pomiary geometrii matryc, które wykonane zostaną za pomocą skanera optycznego i
maszyny pomiarowej.
- Realizacja
"kamienia
milowego":
KM2.1. Raport z analizy wpływu parametrów azotowania na strukturę i twardość próbek i
matryc;
KM2.2. Raport z analizy zmian geometrycznych matryc w trakcie przygotowania i
eksploatacji matryc określonych za pomocą skanera 3D;
c) Badania przemysłowe realizowane w ramach zadania 2
W ramach etapu II przeprowadzone zostaną wykonane badania matryc: Będą to:
- badania wpływu zużycia matryc na jakość powierzchni profili za pomocą badań
chropowatości
powierzchni;
analiza
metalograficzna
zużytych
matryc.
Realizacja
"Kamienia
milowego"

KM2.4. Raport z analizy zużycia i wpływu parametrów procesu azotowania na trwałość
matryc.
Z uwagi na objęcie zakresu projektu poufnością, szczegółowe opisy powyższych zadań
zostaną udostępnione jedynie potencjalnym oferentom na podstawie zapytania zgłoszonego za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zawarta umowa będzie miała charakter warunkowy – jej wejście w życie nastąpi pod
warunkiem przyznania Zamawiającemu dofinansowania w ramach projektu planowanego
przez zamawiającego do realizacji w ramach działania Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015) oraz
zawarcia w tym zakresie umowy o dofinansowanie. Jednocześnie, składając ofertę w
przedmiotowym postępowaniu, wykonawca oświadcza, iż akceptuje wzór umowy stanowiący
załącznik do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek oferty.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia

Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej, mogą być jedynie uczelnie publiczne,
państwowe instytuty badawcze, instytut PAN lub inne jednostki naukowe będące
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.
Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia.
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty potwierdzające posiadany status
jednostki naukowej – np. statut.

3. Kryteria oceny oferty
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny oferty:
Cena netto oferty – 100 punktów

4. Informacja o sposobie dokonania oceny i wagach punktowych lub procentowych
oraz opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kryterium: Cena
Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem

Cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej x 100 pkt.
Podstawą do obliczenia będzie cena brutto zamówienia podana na formularzu ofertowym lub
w ofercie.
Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

5. Termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2015 o godzinie 24:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2015 o godzinie 8:30 w siedzibie
Zamawiającego
3. Otwarcie ofert jest jawne. Osoby chcące brać udział w otwarciu proszone są o
zgłoszenie się do sekretariatu Zamawiającego na 10 minut przed planowanym
terminem otwarcia.
Miejsce i forma składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Czartoria 1/27, 61-102
Poznań lub na adres e-mail: m.komorowicz@albatros-aluminium.com
1. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub elektronicznie na
wskazany e-mail. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby
Zamawiającego.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a. Nazwą i adresem Zamawiającego
b. Nazwą i adresem Wykonawcy
c. Adnotacją „Oferta Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015). Nie
otwierać do dnia 27.11.2015r. do godziny 8:30”
3. Oferty złożone w inny sposób, w tym w szczególności za pośrednictwem faksu nie
będą rozpatrywane.
4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będą
rozpatrywane.
5. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych lub wariantowych.
6. Kwota oferty musi zostać wyrażona w polskich złotych. Oferty, których kwota
zostanie wyrażona w innej walucie zostaną odrzucone.
7. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym.
Oferty wypełnione odręcznie nie będę podlegały ocenie.
8. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich
tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę
dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń
przysięgłych.
Informacja na temat zakresu wykluczenia

Zgodnie z zapisami wytycznych, w celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może
zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
Zamawiający zastrzega możliwość zmian w projekcie umowy, o ile nie będą miały istotnego
charakteru.
Załączniki
Załącznik 1: Formularz oferty
Załącznik 2: Wzór umowy do zawarcia z Wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania.

