
 
Kędzierzyn-Koźle, 26.04.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na świadczenie usług badawczych w projekcie „Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do 

uprawy pieczarek” (POIR.01.01.01-00-0829/16) współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020: 

1. Zamawiający: 

MEXEO Wiesław Hreczuch 

Ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

NIP 749-137-55-74, REGON 532327597 

 

Osoba do kontaktu:  dr hab. inż. Wiesław Hreczuch, wieslaw.hreczuch@mexeo.pl  

 

2. Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego i nie podlega przepisom Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z 

zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja z 19 września 2016 r.). 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.mexeo.pl oraz w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia : 

3.1. Kod CPV:  73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze 

3.2. Zakres prac: Badania przemysłowe, w skali laboratoryjnej i pilotowej dotyczące skuteczności 

składników i optymalizacji składu preparatu bioselektywnego oraz okrywy i podłoża do 

uprawy pieczarek z udziałem zoptymalizowanego preparatu. Badania modelowe 

przeprowadzane z udziałem wyselekcjonowanych zmiennych badanego układu 

doświadczalnego w zależności od ich stężenia, obecności patogenów i matrycy organicznej 

odpowiadającej warunkom modelowym lub rzeczywistym.  

3.3. Wykaz prac eksperymentalnych przewidzianych do wykonania w ramach projektu POIR 

01.01.01.-00-0829/16 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3.4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

zawierającej wyniki badań.  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia :  
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4.1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym1 

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający łącznie następujące 

warunki: 

4.2.1. Dysponowanie zasobami kadrowymi posiadającymi znaczący dorobek naukowy (etaty 

naukowe) i doświadczenie (etaty techniczne) w zakresie przedmiotowym projektu 

(minimum 2 osoby na stanowisku naukowo – badawczym oraz minimum 2 osoby na 

stanowisku inżynieryjno - technicznym) - potwierdzone oświadczeniem stanowiącym 

załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, 

4.2.2. Dysponowanie zasobami technicznymi (wyposażenie, urządzenia, infrastruktura) 

niezbędnymi dla realizacji powierzonych prac, w tym klimatyzowane hale uprawowe i 

laboratorium mikrobiologiczne - potwierdzone oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 

5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

5. Kryteria oceny oferty oraz Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oraz ich wagi: 

1. cena – 30% 

2. kwalifikacje kadry – 35% 

3. infrastruktura techniczna – 35%. 

 

1. Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru, przy czym 

maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Cena” wynosi 30 pkt. 

 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 (𝐶) =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 
 × 100 𝑝𝑘𝑡 × 30% 

 

 cena netto w ofercie musi być wyrażona w PLN, 

 cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, 

odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, 

                                                           
1 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 

przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 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. 



 wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena 

za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania 

przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

2. Punkty za kryterium „Kwalifikacje kadry” zespołu podwykonawców (K) zostaną przyznane za 

dorobek naukowy w dziedzinie projektu, przy czym maksymalna liczba punktów jaką można 

uzyskać w kryterium „Kwalifikacje kadry” wynosi 35 pkt., w tym: 

- do 17 pkt. – udział w projektach badawczo – rozwojowych (grantach krajowych i 

międzynarodowych) dotyczących uprawy pieczarek w ciągu ostatnich 5 lat, gdzie : 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 (𝐾1) =
łą𝑐𝑧𝑛𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑦 𝑏𝑢𝑑ż𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡ó𝑤 𝑧 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

łą𝑐𝑧𝑛𝑦 𝑏𝑢𝑑ż𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡ó𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 × 100 𝑝𝑘𝑡 × 17% 

- do 18 pkt. – publikacje w czasopismach branżowych dotyczących pieczarek, gdzie: 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 (𝐾2) =
łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑧 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗

łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑧 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 × 100 𝑝𝑘𝑡 × 18% 

oraz 

 za publikację w czasopiśmie branżowym spoza listy filadelfijskiej - 1 punkt, 

 za publikację w czasopiśmie branżowym z listy filadelfijskiej - 2 punkty, 

 

3. Punkty za kryterium „Infrastruktura techniczna” (I) zostaną przyznane za liczbę 

klimatyzowanych pomieszczeń uprawowych oraz dostępną powierzchnię uprawową do 

uprawy pieczarek , przy czym maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium 

„Infrastruktura techniczna” wynosi 35 pkt., w tym: 

 17 pkt – liczba klimatyzowanych pomieszczeń do uprawy pieczarek, gdzie: 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 (𝐼𝑇1) =
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑜𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒ń 𝑧 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑜𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒ń 𝑧 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 × 100 𝑝𝑘𝑡 × 17% 

 18 pkt – łączna powierzchnia uprawowa. 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 (𝐼𝑇2) =
𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐ℎ𝑛𝑖𝑎 𝑢𝑝𝑟𝑎𝑤𝑜𝑤𝑎 𝑧 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗

𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐ℎ𝑛𝑖𝑎 𝑢𝑝𝑟𝑎𝑤𝑜𝑤𝑎 𝑧 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 × 100 𝑝𝑘𝑡 × 18% 

Łączna ocena oferty:  

OF = C+K1+K2+IT1+IT2  

gdzie:  

OF – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  

C, K1, K2, IT1, IT2 - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w poszczególnych 

kryteriach. 

 

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

6.1. Punkty przyznawane będą zgodnie ze sposobem opisanym w pkt. 5. 

6.2. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. 

6.3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne 

zasady zaokrąglania. 

6.4. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku gdy oferta 

dwóch lub więcej wykonawców osiągnie taką samą liczbę punktów, Zamawiający 

przeprowadzi negocjacje cenowe. 



6.5. Zamawiający zastrzega, że ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki oraz 

wymogi formalne określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Dokumenty sporządzone w 

innej formie niż na wzorach udostępnionych w Zapytaniu lub dokumenty dodatkowe nie będą 

brane pod uwagę przez Zamawiającego. 

6.6. Zamawiający nie będzie brał również pod uwagę dokumentów wypełnionych niezgodnie ze 

wskazaniami w nich zawartymi. 

6.7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego 

oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

 

7. Wybór wykonawcy: 

7.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

poczty elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty. 

UWAGA: W przypadku, w którym wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

jest podmiot inny niż uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna 

jednostka naukowa będąca 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, zawarcie umowy 

z Wykonawcą będzie uzależnione od uzyskania zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W 

przypadku konieczności uzyskania zgody, termin wykonania umowy określony w pkt. 10 zapytania 

może ulec przedłużeniu. 

Umowa ma charakter warunkowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania 

ofertowego), a jej wejście w życie nastąpi pod warunkiem przyznania Zamawiającemu 

dofinansowania w ramach projektu planowanego przez Zamawiającego do realizacji w ramach 

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014 – 2020 (konkurs 3/1.1.1/2016) oraz zawarcia w tym zakresie umowy o dofinansowanie. 

8. Termin składania ofert:  26.05.2017 r. 

 

9. Miejsce i sposób składania ofert : 

9.1. Oferty należy składać na określonych w niniejszym zapytaniu formularzach, w języku polskim 

w następujący sposób: 

9.1.1.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wieslaw.hreczuch@mexeo.pl 

9.1.2.  osobiście lub przez pełnomocnika – w siedzibie Zamawiającego: MEXEO, Ul. 

Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle (budynek 111), 

9.1.3.  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich - na adres Zamawiającego: 

MEXEO, Ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

w terminie do 26.05.2017 r. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

9.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.3. Oferta musi zawierać podpisy Wykonawcy.  

9.4. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana tj. przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.  
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9.5. Poprawki, przekreślenia itp. dotyczące oferowanej ceny są niedopuszczalne i będą skutkowały 

odrzuceniem oferty.  

9.6. Nieprzedłożenie kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

9.7. Złożenie oferty zawierającej uchybienia formalne będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

9.8. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej w stosunku do 

średnich cen za tego typu usługi.  

9.9. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena przekracza wartość przeznaczoną 

w budżecie projektu na wykonanie zadania. 

9.10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

9.11. Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż 

jedną ofertę, zostanie odrzucona. 

9.12. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę.  

9.13. Ewentualne pytania dotyczące zamówienia należy kierować w formie elektronicznej w 

języku polskim do dnia 25.05.2017 r. na adres: wieslaw.hreczuch@mexeo.pl. 

9.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z istotnych 

przyczyn. 

 

10. Termin realizacji umowy – zgodnie z harmonogramem prac eksperymentalnych przewidzianych do 

wykonania w ramach projektu POIR 01.01.01.-00-0829/16 – stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

11. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 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. 

 

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o 

braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

12. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenia zamówienia: 

12.1. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty. 

12.2. Zmiana umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu. 

12.3. Dopuszczalne są zmiany umowy wynikające w szczególności ze: 
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12.3.1.  zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

12.3.2.  zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w 

zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

12.3.3.  zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

12.3.4.  zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - 

maksymalnie o czas jej występowania; 

12.3.5.  zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów 

administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę. 

12.4.  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. 

 

13. Informacje o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych. 

 

14. Informacje o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. H podrozdziału 6.5 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (wersja z 19 września 2016 r.), ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną 

udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień : 

Zamawiający nie planuje zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. H podrozdziału 6.5.  

 

15. Okres związania z ofertą: 30 dni od ostatniego dnia składania ofert. 

 

16. Niezbędne dokumenty: 

16.1. Wykaz prac eksperymentalnych przewidzianych do wykonania w ramach projektu POIR 

01.01.01.-00-0829/16 - załącznik nr 1 

16.2. Harmonogram prac eksperymentalnych przewidzianych do wykonania w ramach 

projektu POIR 01.01.01.-00-0829/16 – załącznik nr 2 

16.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 3 

16.4. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu zasobami kadrowymi posiadającymi 

znaczący dorobek w zakresie przedmiotowym projektu – załącznik nr 4 

16.5. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu zasobami technicznymi niezbędnymi dla 

realizacji powierzonych prac – załącznik nr 5 

16.6. Formularz ofertowy – załącznik nr 6 

16.7. Umowa warunkowa – załącznik nr 7 

 

 


