Otłoczyn, dn. 23.09.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 02/09/2021/POIR.04.01.02

W związku z realizacją projektu „Opracowanie unikatowej w skali światowej technologii
produkcji drutów nadprzewodzących na bazie MgB2 o zwielokrotnionej wielkości prądu
krytycznego do zastosowań w obszarze elektroenergetyki” w ramach Działania 4.1 Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Umowa nr POIR.04.01.02-00-0047/17,
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Frako-Term Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert
dotyczących zakupu:
„Stanowisko pomiarów transportowych nadprzewodnika.”
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I. ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „Frako-Term” Sp. z o.o., Otłoczyn ul. Szlak Bursztynowy 23,
87-700 Aleksandrów Kujawski
Adres do korespondencji: ul. Płaska 25B, 87-100 Toruń,
tel. (+48) 887 710 208, e-mail: biuro@frakoterm.pl
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
NIP: 627-25-47-690, REGON: 278259981, KRS: 0000223713
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Stanowisko pomiarów transportowych nadprzewodnika.
2. Podstawowe parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
- Komponenty wchodzące w skład stanowiska powinny być trwale rozmieszczone w szafie

pomiarowej typu rack i na stole laboratoryjnym ESD.
3. Szczegółowa specyfikacja dotycząca przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31.12.2021r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania
(załącznik nr 2).
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta musi zawierać podpisy osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
4. Dokumenty, których wymaga Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa 7.10.2021r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego.
2. Oferty można składać:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@frakoterm.pl,
- za pośrednictwem portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
- za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich – na adres korespondencyjny Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „Frako-Term” Sp. z o.o. ul. Płaska 25B, 87-100 Toruń.
VI. OPIS KRYTERIÓW I OCENA WYBORU OFERT
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie w projektach B+R oraz dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim i technicznym do
wykonania zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
zobowiązania 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 (załącznik nr 3).
4. Zamawiający, dokona oceny oferty na podstawie kryterium ceny i zgodności z wymogami określonymi
w zapytaniu ofertowym.
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5. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert na podstawie poniższych kryteriów:
a) Kryterium nr 1: Cena netto (maksymalna ilość punktów = 70)
- Najwyższą ocenę (70 punktów) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto (z uwzględnieniem
wszystkich kosztów zamówienia tj.: kosztów dostawy, montażu i uruchomienia), a każda następna
odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Najniższa cena netto

---------------------------------------------- x 70 = Przyznana Wykonawcy liczba punktów
Cena netto oferowana przez Wykonawcę

b) Kryterium nr 2: Termin realizacji (maksymalna ilość punktów = 30)
- Najwyższą ocenę (30 punktów) otrzyma oferta z najkrótszym czasem realizacji, a każda następna
odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Najkrótszy czas realizacji (podany w tygodniach)

--------------------------------------------------------------------------

x 30 = Przyznana Wykonawcy liczba punktów

Czas realizacji oferowany przez Wykonawcę (podany w tygodniach)

- Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty podpisania umowy z Wykonawcą/złożenia zamówienia
u Wykonawcy, do momentu spisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia/potwierdzenia odbioru
zamówienia od Wykonawcy.
6. Sposób wyliczenia punktów:
- Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,
- Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w ramach kryteriów nr 1 i 2.
7. W przypadku identycznej liczby punktów, zwycięży oferta o najniższej cenie, z uwzględnieniem
czynników dotyczących oddziaływania na środowisko i klimat wymienionych w treści zapytania
ofertowego.
8. W przypadku identycznej liczby punktów oraz identycznej ceny, z uwzględnieniem czynników
dotyczących oddziaływania na środowisko i klimat, Zamawiający zwróci się do Wykonawców z prośbą o
przedłożenie ponowne ofert drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Zamawiającego.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) oraz
zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.frakoterm.pl, a także
na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny,
bez konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających.
3. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty , których cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie
projektu na wykonanie zadania.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych/wariantowych.
5. Oferty złożone po terminie 7.10.2021r. nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu złożenia oferty, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku
modyfikacji treści zapytania ofertowego, Zamawiający wyznaczy nowy termin składania ofert nie krótszy
niż 14 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się
integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i
zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały
nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z Wykonawców będzie miał prawo do uaktualnienia już
złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści
zapytania ofertowego.
8. W toku badania oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
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9. Oferta powinna zawierać datę jej ważności. Ważność oferty powinna być nie krótsza niż do dnia
31.12.2021r. W przypadkach, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od wykonania przedmiotu zamówienia,
możliwy jest wybór kolejnego Wykonawcy, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów.
VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym w toku
postępowania Wykonawcą w przypadku:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym umowy o dofinansowanie i
dokumentów programowych, związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków
unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
b) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa następujących po zawarciu umowy;
c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
- działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie (przez
siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia),
- wydłużenia terminu realizacji etapu/ etapów objętych projektem lub zmiany/wydłużenia okresu
realizacji projektu,
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych,
administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,
- wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o
charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
d) opóźnień w wypłacie dofinansowania w ramach projektu;
e) konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji instytucji udzielającej
dofinansowania;
f) zmian dotyczących wynagrodzenia tj. możliwa zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji
zamówienia;
g) zmian dotyczących nazwy, siedziby stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont
bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych;
h) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy niejasności
występujących w treści umowy;
i) wystąpienia innych obiektywnych i niezależnych od Stron okoliczności mających znaczenie/wpływ na
realizację umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe
„Frako-Term” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 23,
87-700 Aleksandrów Kujawski,
NIP: 6272547690, REGON: 278259981, KRS: 0000223713, tel. (+48) 887 710 208.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy
w ramach programu pomocowego - dokumentacja dotycząca realizacji projektów finansowanych ze
środków zewnętrznych.
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5. Posiada Pani/Pan:
- prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia
przepisów RODO.
6. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w celu realizacji zamówienia; ich
niepodanie może skutkować odmową zawarcia umowy przez Zamawiającego.
X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela P. Karolina Kwiatkowska pod numerem telefonu (+48) 733 862 495
oraz adresem email: karolina.kwiatkowska@frakoterm.pl
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.
2. Formularz oferty.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
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