Zakup Patentu / Know-How w postaci złożonego patentu
na składane skrzydła - automatycznej modulacji mocy
generowanej przez silnik wiatrowy
Data publikacji: 27.11.2018

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 11-12-2018

Numer ogłoszenia
1152173

Status ogłoszenia
Zakończone

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 Zamawiającegowskazany
poniżej:
Euroservise24 sp. z o.o.Aleja Szucha 3/2 , 00-580 Warszawa
2) Na adres poczty elektronicznej: anna.gilewska@euroservise24.com
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.12.2018 r., godz. 12:00 (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. Warunkiudziału 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 wyboruOferenta, a
także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania
przyczyny.
7. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
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8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje imżadne
roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Przesłane oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub przez
osobyposiadające 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.
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@euroservise24.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Gilewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48505704879

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Przedmiotem zamówienia jest nabycie wiedzy technicznej / know-how
dotyczącego koncepcji i założeń konstrukcyjnych na składane skrzydła - automatycznej modulacji mocy
generowanej przez silnik wiatrowy (zał.4).
Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie
sporządzony protokół.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: Miejscowość: Łapy
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Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest Postępowanie prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez
Euroservise24 Sp. z o.o.” na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie produkcji typoszeregu turbin
wiatrowych małej mocy typu VAWT z mechaniczną modulacją mocy oddawanej w firmie Euroservise24 Sp. z
o.o.” (zwanym dalej Regulaminem) w trybie konkursu ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia
umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Przedmiotem zamówienia jest nabycie wiedzy technicznej / know-how
dotyczącego koncepcji i założeń konstrukcyjnych na składane skrzydła - automatycznej modulacji mocy
generowanej przez silnik wiatrowy (zał.4).
Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie
sporządzony protokół.

Kod CPV
73000000-2

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

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Wymaga się, aby Wykonawca wniósł wadium w kwocie 30 000 PLN, w formie pieniężnej, przelewem na
rachunek:
Nr rach. Bank. 93 1090 1883 0000 0001 3378 8958
lub w gotówce w kasie Euroservise24, Aleja Szucha 3/2, 00-580 Warszawa
Tytułem: „Wadium dot. oferty na Patent / Know-How w postaci złożonego patentu na składane skrzydła automatycznej modulacji mocy generowanej przez silnik wiatrowy - patent P.412347 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
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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. leja J.Ch. Szucha 3/2 , 00-580 Warszawa 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

Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram zgodnie z umową

Załączniki
Umowa o zachowaniu poufności
Regulamin
Załącznik 3
Załącznik 2
Załącznik 1
Zaproszenie do składania ofert Załącznik 4

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy na dzień złożenia oferty
1. Dysponują niezbędną prawami własności patentu / know how okreslonymi w zaproszeniu do składania ofert.

Wiedza i doświadczenie
nie dotyczy

Potencjał techniczny
Nie dotyczy
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Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca zapewni pisemnie o możliwości wsparcia technicznego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

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.:
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 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.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152173

5/7

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
1) cena (przez cenę rozumie się łączną cenę brutto dostawy, maszyny i uruchomienia) - 60%; kryterium to
wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
C = (C min / C of) * 60%, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę brutto badanej oferty; C min - cena z oferty z najniższą ceną; C of cena z oferty
ocenianej;
2) Wsparcie merytoryczne - 30%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
G = (G of / G max) * 10%, gdzie:
G - ilość punktów za wsparcie merytoryczne badanej oferty; G max - najdłuższy okres udzielonego wsparcia
wyrażony w miesiącach; G - okres wsparcia merytorycznego z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach;
3) termin dostawy -rozumiany jako ilość dni dostawy liczony od podpisania umowy-10% kryterium to wyliczone
będzie zgodnie z zależnością :
T= (Tn/Tob)*10 % gdzie:
T- ilość punktów za termin wykonania badanej oferty
Tn - termin najkrótszy (ilość dni)
Tob - termin oferty badanej (ilość dni)

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 przestępstwopopełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
3. Osoby prawne oraz Spółki, których wspólnika lub urzędującego członka władz zarządzającychskazano za
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lubkapitałowo 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 liniiprostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
EUROSERVISE24 SP. Z O.O.

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

Numer telefonu
505 704 879

NIP
7010504875

Tytuł projektu
Centrum Badawczo Rozwojowe w zakresie badań i wdrożenie do komercjalizacji innowacyjnych turbin
wiatrowych o modulowanej mocy o nazwie handlowej Vivende.pl

Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0077/18-00

=
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