Usługa - Badanie prototypu na platformach
demonstracyjnych
Data publikacji: 09.09.2018

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 20-09-2018

Numer ogłoszenia
1135906

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na jeden z podanych niżej sposobów:
1) W formie pisemnej w siedzibie firmy (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres
Zamawiającego wskazany poniżej:
Euroservise24 sp. z o.o.
2) Na adres poczty elektronicznej: anna.gilewska@vivende.pl
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2018 r., godz. 9:00 (liczy się data
wpływu).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty nadesłane w formie innej lub niezawierającej danych wskazanych w punkcie III.
Warunki udziału w postępowaniu, będą odrzucane z przyczyn formalnych.
5. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania
wyboru Oferenta, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
7. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego.
9. Przesłane oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub
przez osoby posiadające odpowiednie do tego pełnomocnictwo. Każda strona oferty musi
zostać zaparafowana.
10. Dodatkowe załączniki do oferty należy dołączyć w oryginale lub potwierdzone „za
zgodność z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia i podpisem osoby upoważnionej.
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11. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę
wybrano, o terminie podpisania umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
anna.gilewska@vivende.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Gilewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 505 704 879

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych polegających na
Badanie prototypu na platformach demonstracyjnych dla Firmy Euroservise24

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Szczecinek

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy na przeprowadzenie prac badawczorozwojowych w ramach projektu p.t. „Opracowanie i wdrożenie produkcji typoszeregu
turbin wiatrowych małej mocy typu VAWT z mechaniczną modulacją mocy oddawanej”,
składanego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Działania
„Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2018
r., realizowanego przez Euroservise24 sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych, określonych w
Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z harmonogramem w ramach opisanych w nim działań.

Kod CPV
73000000-2

Nazwa kodu CPV
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia
a) Wykonawcy muszą zobowiązać się do realizacji zlecenia w terminach:
- rozpoczęcie prac max 01.10.2018
- rozpoczęcie prac instalacyjnych max 05.11.2018
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- zakończenie wszystkich prac max 30.05.2019.12.2018
b) Wymaga się, aby Wykonawca wniósł wadium w kwocie 10 000 PLN, w formie
pieniężnej, przelewem na rachunek:
Nr rach. Bank. 93 1090 1883 0000 0001 3378 8958
lub w gotówce w kasie Euroservise24, ul. Łukasiewicza 3, 78-400 Szczecinek
Tytułem: „Wadium dot. oferty na wykonanies Badań prototypu na platformach
demonstracyjnych Euroservise24
Dopuszcza się wniesienie wadium w formie:
1) poręczeń bankowych
2) poręczeń pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
3) gwarancji bankowych
4) gwarancji ubezpieczeniowych
5) wpłata pieniężna w kasie Euroservise24 sp. z o.o. ul. Łuaksiewicza 3, 78-400
Szczecinek
Wadium wniesione w jednej z powyższych form powinno być złożone w oryginale i musi
obejmować
cały okres związania ofertą. Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub
gwarancji
należy wskazać Euroservise24 sp. z o.o. Aleja J.Ch. Szucha 3/2 , 00-580 Warszawa.
Wadium wnoszone w formie
gwarancji lub poręczenia musi obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmiemy termin uznania rachunku
Zamawiającego lub dnia wpłaty do kasy Euroservise24 sp. z o.o. przy ulicy Łukasiewicza
3, 78-400 Szczecinek.
Zwraca się wadium Wykonawcy, którego ofertę wybrano, po zawarciu umowy.
Zwraca się wadium:
-Oferentom po podpisaniu umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano lub po
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
-na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
Zwraca się wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zatrzymuje się wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza:
-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
-odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

str. 3

Harmonogram realizacji zamówienia
Rozpoczęcie prac max 01.10.2018
- rozpoczęcie prac instalacyjnych max 05.11.2018
- zakończenie wszystkich prac max 30.05.2019
Etap I – 10/2018– 11/2018
Etap II - 11/2018 – 11/2018
Etap III - 12/2018 – 03/2019
Etap IV - 04/2019 – 06/2019

Załączniki
Regulamin
Umowa o zachowaniu poufności
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik 4 - Specyfikacja na usługi badawcze
Załącznik 3 - Umowa
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Oświdczenie o spełnieniu warunków

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy na dzień złożenia oferty
1. Dysponują niezbędną kadrą do realizacji Zamówienia – oferta powinna zawierać spis
kadry badawczej planowanej do realizacji zamówienia. Możliwe jest podwykonwstwo
2. Posiadają doświadczenie w realizacji prac laboratoryjnych związanych z
przeprowadzaniem badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie eksploatacji ,
badań turbin wiatrowych oraz generatorów wolnoobrotowych
4. Przedstawią własne rozwiązanie dotyczące badań oraz konstrukcji, które będą służyły
do badań - w porównaniu do istniejących rozwiązań i różne od rozwiązania
Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że nie wykorzysta ani nie upubliczni
przedstawionego w ofercie rozwiązania jeżeli oferta zostanie odrzucona bądź nie dojdzie
do realizacji umowy.
Przedstawione rozwiązanie zostanie porównane z posiadanym własnym innowacyjnym
rozwiązaniem Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza prezentację własnych rozwiązań
w terminie 10 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia. Przed prezentacją Oferent
zobowiązany jest do podpisania umowy o zachowaniu poufności z Zamawiającym.
Prezentacja rozwiązania zostanie wykonana w siedzibie Zamawiającego. Oferta
rozwiązania zostanie odrzucona, jeśli zaproponowany system będzie tożsamy z
rozwiązaniem Zamawiającego.

Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy na dzień złożenia oferty
posiadają:
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1. Odpowiednie do wykonania niniejszego zamówienia wyposażenie w zakresie
projektowania i wdrażania urządzeń o zastosowaniach przemysłowych
2. Możliwość doświadczalnego potwierdzenia poprawności zaprojektowanych rozwiązań
3. Sprzęt do przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej
4. Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie analizy danych uzyskanych w wyniku
badań

Dodatkowe warunki
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych w ramach
niniejszego postępowania.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z powodów wymienionych w umowie,
w tym:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający
zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego, zawierający m.in.:
- Wykaz kadry badawczej planowanej do realizacji zamówienia, wraz z jej 5-cio letnim
dorobkiem publikacyjnym, patentowym i realizowanymi projektami,
- Opis potencjału technicznego planowanego do wykorzystania w trakcie projektu
- Opis własnego rozwiązania elementu Systemu automatycznego załadunku
odpowiadającego za załadunek i rozładunek, innowacyjnego w porównaniu do istniejących
rozwiązań i różnego od rozwiązania Zamawiającego. Przedstawione rozwiązanie musi być
porównane z istniejącymi i stosowanymi w Polsce systemami automatycznego załadunku.
Należy przedstawić przewagi własnego rozwiązania nad rozwiązaniami istniejącymi.
Obowiązkiem oferenta jest potwierdzenie innowacyjności prezentowanego urządzenia.
Należy przedstawić metodykę weryfikacji innowacyjności własnego rozwiązania w sposób
analogiczny do wymaganego w konkursie NCBiR poddziałanie 1.1.1.
- przedstawienie szczegółowego opisu prac badawczo – rozwojowych zgodnego z
Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
wraz z harmonogramem. Opis powinien obejmować minimum 500 znaków dla każdego
zadania i powinien zawierać szczegółowe działania, jakie będą podejmowane,
wykorzystywany sprzęt, efekty końcowe, opis ryzyk/zagrożeń wraz z metodami
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przeciwdziałania oraz koszt każdego zadania.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w
postępowaniu ofertowym.
2. Zamawiający dokona oceny najkorzystniejszej oferty, kierując się punktowym systemem
oceny kryteriów wg schematu:
Kryterium I – Cena netto za wykonanie usługi przez Oferenta (C ) – max. 60 pkt.
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku
osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższy wzór:
C=(najniższa cena netto (spośród złożonych ważnych ofert))/(cena netto rozpatrywanej
oferty) x 60= ilość punktów
Kryterium II - jakość zespołu (JZ) - maksymalna ilość punktów do uzyskania 40 pkt
Kryterium jakość zespołu:
JZ1 – liczba członków zespołu posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora
habilitowanego i publikacje z listy ministerialnej A opublikowane w ciągu ostatniego roku –
4 pkt. za każdą osobę (max 16)
JZ2 - Za każdy projekt naukowy zakończony wdrożeniem lub opracowaniem
demonstratora technologii związany bezpośrednio z energetykaa wiatrowlub
automatyzacją realizowany przez członków zespołu badawczego w okresie ostatnich 4 lat
– 6 pkt. za projekt (max 12)
JZ3 - Za każde zgłoszenie patentowe lub patent związany mechaniką konstrukcji,
generatorami wolnoobrotowymi, przepływami cieczy lub automatyzacją z ostatnich 5 lat,
którego autorem lub współautorem jest członek zespołu badawczego – 6 pkt. za każde
zgłoszenie lub patent (max 12)
Maksymalna liczba punktów za jakość zespołu: 40 pkt.
JZ=JZ1+ JZ2+JZ3

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryteriów: 100 pkt.
3. Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
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Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienie wyklucza się:
1. Oferentów w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
2. Oferentów będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
3. Osoby prawne oraz Spółki, których wspólnika lub urzędującego członka władz
zarządzających skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
4. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane
osobowo lub 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 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 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. 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.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
EUROSERVISE24

Adres
al. Aleja Jana Chrystiana Szucha 3/2
00-580 Warszawa
mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu
+48533882655

NIP
7010504875

Tytuł projektu
Opracowanie i wdrożenie produkcji typoszeregu turbin wiatrowych małej mocy typu VAWT
z mechaniczną modulacją mocy oddawanej

Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0969/17-00

Inne źródła finansowania
Współfinansowane z projektu „Opracowanie i wdrożenie produkcji typoszeregu turbin
wiatrowych małej mocy typu VAWT z mechaniczną modulacją mocy oddawanej” w ramach
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Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0969/17-00
Liczba wyświetleń: 27

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4 00-926
Warszawa pn. - pt.
8.15-16.15 Wsparcie
techniczne:
konkurencyjnosc@miir.gov.pl tel.:
22 273 79 12
(w godzinach pracy Ministerstwa)

Serwisy Funduszy Europejskich
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna. 2015 ©
Ministerstwo Rozwoju
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