Koprki, 29.08.2016 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Opis przedmiotu zapytania

1.

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru podwykonawcy do realizacji kompleksu poddziałań o wspólnej
nazwie „Biopaliwa – ryzyka, wyniki, doświadczenia“ związanych z projektem pt. „Inteligentne
systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy,
biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna” (dalej: Projekt) współfinansowanym przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016, akronim
CROPTECH).
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

2.

Realizacja należących do zadania nr. 6 Projektu „Badanie procesów wstępnej obróbki i hydrolizy
enzymatycznej biomasy lignocelulozowej z kukurydzy i topoli” następujących poddziałań:

2.1.

Analiza ryzyka związanego z potencjalną inwestycją w infrastrukturę wytwórczą biopaliw

zaawansowanych w Polsce z perspektywy legislacyjnej i politycznej, w tym:
a) przekazanie do 15.10.2016 r. wstępnej pisemnej analizy,
b). przekazanie do końca września kolejnych lat, tj. roku 2017 i 2018 zaktualizowanych
pisemnych analiz.
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2.2.

Promowanie potencjalnych wyników projektu w celu upowszechnienia w Polsce idei

biopaliw zaawansowanych wytwarzanych z surowców odpadowych, ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów z uprawy kukurydzy (udział w konferencjach, seminariach,
publikacje informacyjne, inne), w tym:
a) organizacja co najmniej trzech ogólnopolskich konferencji z uwzględnieniem prezentacji na
temat Projektu oraz idei biopaliw zaawansowanych w ogóle lub organizacja odrębnego panelu
dyskusyjnego na ten temat na takiej konferencji;
b) udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych w celu promowania potencjalnych
wyników Projektu i idei biopaliw zaawansowanych w ogóle, a w szczególności produkowanych
z odpadów z uprawy kukurydzy;
c) zaplanowanie i wykonanie publikacji informacyjnych dotyczących przedmiotu Projektu,
a następnie ich kolportaż na wydarzeniach branżowych, kanałami komunikacji elektronicznej
i innymi.

2.3.

Wymiana doświadczeń - organizacja wizyty studyjnej w instalacji pilotażowej / komercyjnej

bioetanolu lignocelulozowego, udział w spotkaniach Europejskiej Platformy Technologicznej
Biopaliw, udział w konferencjach poświęconych tematyce biopaliw zaawansowanych, w tym:
a) organizacja co najmniej dwóch wizyt studyjnych w pilotażowej lub komercyjnej instalacji
wytwórczej bioetanolu lignocelulozowego dla przedstawicieli członków Konsorcjum;
b) udział w imieniu Konsorcjum w spotkaniach Europejskiej Platformy Technicznej Biopaliw
oraz innych grupach roboczych, forach i wydarzeniach skoncentrowanych na biopaliwach
zaawansowanych i przekazywanie pozyskanej wiedzy i materiałów.

3.

Wymogi dotyczące Oferty

Ofertę należy sporządzić w następującej kolejności:
1.

Uzupełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do Zaproszenia ofertowego), w tym cenę
(w zł) netto i brutto + obowiązującą stawkę VAT., całościowo i w rozbiciu na zadania
zgodnie z pkt. 2.1-2.3.

2.

Proponowane warunki płatności.
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3.

Szczegółową koncepcję realizacji zadań opisanych w punkcie 2.

4.

Harmonogram rzeczowo-finansowy na lata 2016 – 2018.

5.

Termin ważności oferty.

4.

Terminy realizacji prac

Harmonogram realizacji zamówienia: wrzesień 2016 – październik 2018.

5.

Terminy i wymagania dotyczące złożenia oferty:

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę reprezentującą Oferenta,
upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji finansowych i terminowych.
Ofertę należy przedłożyć w opieczętowanej, opisanej i zamkniętej kopercie do dnia 12.09.2016 r. do
godz. 15:00 w Sekretariacie Zarządu BIOAGRA S.A. w Koprkach ul. Jaśminowa 27, 05-850 Ożarów
Mazowiecki.
Na kopercie należy podać nazwę, dokładny adres Oferenta, tytuł i nr Zaproszenia ofertowego oraz
wskazanie odbiorcy – Aleksander Siuda, z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ DO MOMENTU
ROZPATRYWANIA OFERT PRZEZ KOMISJĘ”.

6.

Wymogi dotyczące Oferenta

Oferent powinien przedłożyć oraz wykazać:
1.

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków (załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta).

2.

Zobowiązanie do zachowania poufności (załącznik nr 3).

3.

Oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie wszczęto postępowania likwidacyjnego oraz
nie jest ogłoszona upadłość.

4.

Potwierdzenie z wykonywania prac o podobnym zakresie.

5.

Dogłębną znajomość branży biopaliw potwierdzoną prowadzoną co najmniej przez 5 lat
działalnością związaną z sektorem.
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6.

Posiadanie niezbędnego zaplecza merytorycznego osób potencjalnie zaangażowanych
w realizację projektu potwierdzonego zdobytym wykształceniem/doświadczeniem
zawodowym/przebytymi kursami - wykaz osób, które będą realizowały przedmiot
zamówienia.

7.

Doświadczenie w tworzeniu analiz i opracowań rynkowych w odniesieniu do
biokomponentów i biopaliw ciekłych - udokumentowane co najmniej 4 realizacjami.

8.

Posiadanie niezbędnego zaplecza biurowego/administracyjnego (pisemny opis).

9.

Dane osoby do kontaktu.

10.

Dokumenty potwierdzające wiarygodność oferenta:


Nazwa Spółki i siedziba/imię i nazwisko, firma pod którą osoba prowadzi działalność
gospodarczą/, adres, telefon, fax, adres e-mail.



Nazwiska osób reprezentujących firmę/osobę.



Kopia aktualnego KRS-u uwzględniającego osoby podpisujące ofertę lub wystawiające
pełnomocnictwo/kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/
winna być załączona do oferty. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika
również kopia pełnomocnictwa.



Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek ZUS, nie starsze niż 30 dni.



Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych z Urzędu Skarbowego, nie starsze niż 30
dni.

Oferta nie może zawierać żadnych wyłączeń, ani zmian specyfikacji. Jeżeli zajdzie konieczność
zmiany Zaproszenia ofertowego, informację o tym, z prośbą o skorygowanie swoich ofert, dostaną
wszyscy oferenci.
Wskazane jest by oferta zawierała również inne dodatkowe informacje, nie ujęte w Zaproszeniu
ofertowym, a które Oferent wskazuje jako istotne dla rzetelnej oceny złożonej oferty lub
podnoszącej wartość dodaną.
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7.

Wybór oferenta:

Wybór oferenta zostanie dokonany wyłącznie na podstawie oceny złożonych ofert,
w oparciu o niżej ustalone kryteria:
a) Do oceny zostaną dopuszczone oferty, które wpłyną w terminie określonym w pkt. 5 z
kompletem załączników i spełniające Wymogi dotyczące Oferenta.
b) Kryteria oceny ofert są następujące:
Najniższa cena netto

100%

Według wzoru do obliczenia punktów C:
C = (cena najniższa / cena oferty badanej)*100%
c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
(Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku).

8.

Zastrzeżenia Zamawiającego:

BIOAGRA S.A. nie jest związana postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych i jako
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru oferenta wg przyjętych kryteriów oceny.
2. Możliwości ograniczenia zakresu prac oraz odstąpienia od procedury wyboru oferty bez podania
przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3. Dokonywania korekt i uściśleń zakresu prac w czasie analizy ofert.
4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje
mu żadne roszczenie o zwrot tych kosztów
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5. Wszelkich informacji udziela Aleksander Siuda adres e-mail: siuda_a@bzk.pl tel. 724 650 121

Z poważaniem
Aleksander Siuda
Koordynator Projektu CROPTECH

Załączniki:
1. Formularz Oferty
2. Oświadczenie Oferenta
3. Zobowiązanie do zachowania poufności
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