Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Wsparcie projektów od pomysłu do rynku

Białystok, dnia 23.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1Z/03/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
dotyczące wyboru specjalisty ds. łączenia polimerów naturalnych i roślinnych włókien naturalnych
(wraz ze specyfikacją zamówienia)

I Informacje wstępne
I.1 Tytuł projektu
„EcoPlank – badania nad możliwością wykorzystania polimerów naturalnych i roślinnych włókien
naturalnych, alternatywnych dla drewna w produkcji hybrydowych płyt drewnopochodnych dla
branży meblarskiej i budowlanej”
II.2 Finansowanie
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (dalej POIR)
I.3 Cel projektu
Opracowanie innowacyjnego na skalę światową produktu EcoPlank: niezawierającego drewna
wypełnienia do sandwiczowych płyt meblowych, drzwi i płyt budowlanych, o lekkiej konstrukcji
(zawierających w ok. 70-80 % powietrza), bazującego na wypełnieniu z włókien naturalnych
pochodzenia roślinnego (rośliny jednoroczne, np. słoma, len) lub polimerach naturalnych i
materiałach z odzysku (makulatura) odpowiednio wzmocnionych, o konkurencyjnych parametrach
wytrzymałościowych i biodegradowalnego.
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II Zamawiający
SCIENCE EFFECT SP Z O. O.
Białystok, 15-375,
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7/198
NIP: 5423245639; REGON: 361651605; KRS: 0000560946

III Przedmiot zamówienia
III.1 Informacja o zamówieniu
III.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: wybór Specjalisty ds. łączenia polimerów
naturalnych i roślinnych włókien naturalnych.
III.1.2 Rodzaj zamówienia: Usługi
III.1.3 Kod CPV: 73200000-4: Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
III.1.4 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE
III.1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE
III.1.6 Miejsce realizacji zamówienia: Czarna Woda (83-262), ul. Adama Mickiewicza 10a
III.1.7 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym.
III.2 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
III.2.1 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie kandydata na stanowisko Specjalista ds. łączenia
polimerów naturalnych i roślinnych włókien naturalnych. Zatrudnienie na podstawie umowy
zlecenia.
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć dobór polimerów naturalnych i roślinnych włókien
naturalnych do różnych kombinacji opracowywania nowego typu wypełnienia do płyt i drzwi. Dobór
składników będzie obejmował zakres odporności płyt na zmienne warunki wilgotnościowe z
uwzględnieniem warunków atmosferycznych, parametrów mechanicznych oraz właściwości
pożarowych.
III.2.2 Harmonogram realizacji zamówienia: od 31.03.2017 r. do 31.05.2017 r. w wymiarze 105
godzin miesięcznie.
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IV Warunki udziału w postępowaniu
IV.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada:
1) wykształcenie wyższe, preferowane leśno-drzewne,
2) znajomość zagadnień związanych z technologią drewna,
3) znajomość zagadnień związanych z łączeniem polimerów naturalnych i roślinnych włókien
naturalnych w branży płyt drewnopochodnych,
4) doświadczenie badawcze: udział w co najmniej pięciu projektach badawczych, w tym co najmniej
trzech związanych z branżą leśno-drzewną,
5) doświadczenie w branży leśno- drzewnej w postaci pracy przez minimum 5 (pięć) lat.
IV.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz CV. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej oferty.

V Kryterium i sposób oceny ofert
V.1 Kryteria oceny ofert
Kryterium WAGA (%)
1. Łączna cena netto – 100% (max. 100 pkt)
V.2 Sposób oceny ofert
Łączna cena netto – 100% (max. 100 pkt)
Sposób przyznania punktacji:
• oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów,
• pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej 100x(X÷Y),
gdzie: X = najniższa cena, Y = cena ocenianej oferty.
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Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma będzie stanowiła wynik końcowy
każdego z oferentów. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą
liczbę punktów. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi,
który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy zlecenia.

VI Informacje o sposobie przygotowania oferty
VI.1 Przygotowanie i dostarczenie oferty
VI.1.1 Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem
wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą
elektroniczną na adres: biuro@scienceeffect.eu lub w siedzibie Zamawiającego (ul. Prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego 7/198, 15-375, Białystok) w terminie do 30 marca 2017 roku.
VI.1.2 W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj.
1Z/03/2017.
VI.1.3 Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.
VI.2 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w
postępowaniu przez Wykonawców oraz inny dokumentów:
VI.2.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
3) do formularza dołączyć należy Życiorys (CV) wraz jednoznacznym oznaczeniem doświadczenia
zawodowego, które oferent będzie w stanie potwierdzić stosownymi dokumentami przed
ewentualnym podpisaniem umowy. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić
lub wycofać swoją ofertę.
VI.3 Informacje o publikacji
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VI.3.1 Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.scienceeffect.eu.
VI.3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi poprzez swoją stronę internetową
www.scienceeffect.eu. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny
termin składania ofert.

VII. Inne postanowienia
VII.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największa
liczbę punktów) zostanie zawarta umowa zlecenie. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach
Zamawiającego po wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie przebiegała według jej
postanowień. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena wykonania usługi zgodnie z ceną
podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany
będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie zrealizowaną
usługę.
VII.2 Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od
rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
VII.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie
zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn
takiego zakończenia postępowania.
VII.4 Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej oraz
powiadomi każdego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę drogą elektroniczną na adres wskazany w
Formularzu Ofertowym.

VIII Kontakt z Zamawiającym
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VIII.1 W trakcie trwania niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia,
wnioski i zawiadomienia należy kierować drogą elektroniczną, chyba że Zamawiający w danym
konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.
VIII.2 Zamawiający wskazuje następującą osobę i adres e-mail do komunikacji: Norbert Poliński, email: biuro@scienceeffect.eu.
VIII.3 Dane do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.

IX. Wykluczenie z postępowania
Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z
postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im
udzielone. 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. Poprawienie omyłek w treści oferty
Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

