
                         
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe  

nr B-1/12/2016 

z dnia 22.12.2016 r. 

 

 

Projekt:  

Opracowanie linii technologicznej do produkcji żerdzi strunobetonowych. 

 

Numer postępowania:  

B-1/12/2016 

 

 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Nazwa projektu 

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem linii technologicznej do produkcji żerdzi 

strunobetonowych. 

 

1.2. Finansowanie 

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie 

w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 

„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2016 w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 



                         
 
 
 
 

1.3. Cel projektu 

Celem strategicznym projektu jest opracowanie linii technologicznej do produkcji 

żerdzi strunobetonowych. 

 

 

2. ZAMAWIAJĄCY 

FIRMA "BARABAŚ" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-300) ul. Przemysłowa 1C, NIP 

6922507437, REGON 360171553, KRS 0000532131, barabas.pl, e-mail: 

biuro@barabas.pl. 

 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1. Informacje o zamówieniu 

3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Usługa podwykonawstwa prac badawczo-rozwojowych zmierzających do 

opracowania linii technologicznej do produkcji żerdzi strunobetonowych. 

 

3.1.2. Rodzaj zamówienia: 

Usługi 

 

3.1.3. Kod CPV 

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 

doradcze 

73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój  



                         
 
 
 
 

73110000-6 Usługi badawcze 

 

3.1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

Nie 

 

3.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

 

3.1.6. Tryb postępowania:  

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym 

 

 

3.2. Określenie przedmiotu zamówienia 

W związku z planowanym wdrożeniem nowego produktu przez Zamawiającego 

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na podwykonawstwo prac 

badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania linii technologicznej do 

produkcji żerdzi strunobetonowych kierowania pracami B+R. 

Zlecenie realizacji w/w prac badawczo-rozwojowych będzie odbywało się w ramach 

projektu p.n. Linia technologiczna do produkcji żerdzi strunobetonowych wnioskowanego 

o dofinansowanie przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój - działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw; poddziałanie 1.1.1 „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zlecenie prac badawczych w następujących 

zadaniach projektu: 



                         
 
 
 
 

Zadanie 1: badania wytrzymałości i odkształcalności żerdzi strunobetonowych na 

zginanie ze ścinaniem i na skręcanie, 

Czas realizacji zadania 12 m-cy, od września 2017 roku maksymalnie  do sierpnia 

2018 roku. 

 

Zadanie 2: badania materiałowe, w tym reologiczne w zakresie m. in. skurczu i 

pełzania betonu 

Czas realizacji zadania 12 m-cy, od września 2017 roku maksymalnie  do sierpnia 

2018 roku. 

 

Zadanie 3: badania relaksacji stali sprężającej - w celu spełnienia wymagań Ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych., 

Czas realizacji zadania 12 m-cy, od września 2017 roku maksymalnie  do sierpnia 

2018 roku. 

 

Zadanie 4:  analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji żerdzi oraz 

przeprowadzenie oceny stanów granicznych nośności i użytkowalności tych 

konstrukcji. 

Czas realizacji zadania 6 m-cy, od września 2018 roku maksymalnie  do marca 2019 

roku. 

 

Zadanie 5: Kierowanie pracami B+R, w tym: 

 kierowanie pracami badawczymi nad stworzeniem linii technologicznej do 

produkcji żerdzi strunobetonowych, 

 kierowanie pracami kluczowego zespołu B+R, 

 nadzór merytoryczny nad realizacją projektu i pracownikami oraz 

współpracownikami go realizującymi  



                         
 
 
 
 

 nadzór nad jakością merytoryczną i techniczną projektu  

 nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we 

wniosku, w tym budżetem i harmonogramem  

 nadzór nad prowadzeniem działań informacyjnych i upowszechniających 

realizację projektu  

 współpraca z osobami realizującymi projekt i Instytucją Wdrażającą  

 przekazywanie Zamawiającemu wszelkich opinii, dokumentów, informacji 

związanych z realizacją umowy dotyczącej projektu  

 bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych 

nieprawidłowościach i zagrożeniach przy realizacji projektu  

 podejmowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia problemów w 

realizacji projektu 

Czas realizacji zadania 24 m-ce, od kwietnia 2017 roku maksymalnie  do marca 2019 

roku. 

 

 

4. KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT 

5.1. Kryterium oceny ofert 

Kryterium WAGA (%)  

 Cena – 100% (max 100 pkt)  

 

5.2. Sposób oceny ofert 

Punkty za kryterium będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P  =  C m i n / C b a d  x  1 0 0  



                         
 
 
 
 

 

gdzie: 

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę, 

Cmin – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu, 

Cbad – cena zaoferowana w ofercie badanej. 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana 

zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

 

 

5. INFORMACJE O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA 

OFERTY 

Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod 

rygorem wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: biuro@barabas.pl lub w 

siedzibie Zamawiającego (ul. Przemysłowa 1c; 59-300 Lubin) w terminie do 29 

grudnia 2016 roku. 

Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 120 dni od momentu upływu terminu 

składania ofert. 

W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą należy podać nr postępowania 

tj. B-1/12/2016 

Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie 

z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy. 

Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca. 

Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem barabas.pl 



                         
 
 
 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w 

niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi 

poprzez swoją stronę internetową barabas.pl. W przypadku wprowadzenia takich 

zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert. 

 

 

6. INNE POSTANOWIENIA 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma 

największą liczbę punktów) zostanie zawarta umowa warunkowa na świadczenie 

usług. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu 

oferty, a realizacja zamówienia będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania. 

Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie: 

a) dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub 

innej jednostki naukowej będącej 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 – podpisanie umowy z 

Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

b) dla pozostałych podmiotów - uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie Oferentowi 

wykonania części merytorycznej projektu.  

Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie 

Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym 

Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego 



                         
 
 
 
 

zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej 

wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz 

gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie 

można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia 

podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego. 

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod 

warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ 

na prawidłową realizacje niniejszego zamówienia. Dla dokonania zmian umowy 

wymagana jest forma pisemna. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane 

w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane  

z powodu: wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania 

przedmiotu zamówienia, wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego i wykonawcy, wystąpienia okoliczności będących wynikiem 

działania siły wyższej, zmiany istotnych regulacji prawnych, zmian umowy o 

dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą. 

Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków 

odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o 

udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, 

bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania. 

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. 

 



                         
 
 
 
 

 

7. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

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. 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela 

Pan Stanisław Barabaś: tel.: +48 605 443 360,  e-mail: s.barabas@barabas.pl 

 

 

8. 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.  

 

 

9. POPRAWIENIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY 

Zamawiający poprawi w treści oferty:  

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 
 
 
 
Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

……………, dn. …………………… 

Imię, nazwisko ………………………………………………… 

Adres …………….………………………………………………… 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….(wypełnić zgodnie z zapytaniem) 

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 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. 

……………………………………………………………………… 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 



                         
 
 
 
 
Załącznik nr 2. Wzór oferty 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr B-1/12/2016 z dnia 22.12.2016 składam poniższą 

ofertę. 

 

 

Dane Oferenta 

 

Imię, nazwisko  

Stopień/tytuł naukowy  

Adres  

Adres e-mail  

Telefon  

 

Parametry oferty 

 

Data przygotowania oferty  

Data ważności oferty  

Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług) 

 

Zadanie 1: badania wytrzymałości i odkształcalności żerdzi strunobetonowych na zginanie ze 

ścinaniem i na skręcanie, 

Czas realizacji zadania 12 m-cy, od września 2017 roku maksymalnie  do sierpnia 2018 roku. 

 

Zadanie 2: badania materiałowe, w tym reologiczne w zakresie m. in. skurczu i pełzania betonu 

Czas realizacji zadania 12 m-cy, od września 2017 roku maksymalnie  do sierpnia 2018 roku. 

 

Zadanie 3: badania relaksacji stali sprężającej - w celu spełnienia wymagań Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych., 



                         
 
 
 
 
Czas realizacji zadania 12 m-cy, od września 2017 roku maksymalnie  do sierpnia 2018 roku. 

 

Zadanie 4:  analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji żerdzi oraz przeprowadzenie oceny 

stanów granicznych nośności i użytkowalności tych konstrukcji. 

Czas realizacji zadania 6 m-cy, od września 2018 roku maksymalnie  do marca 2019 roku. 

 

Zadanie 5: Kierowanie pracami B+R, w tym: 

 kierowanie pracami badawczymi nad stworzeniem linii technologicznej do produkcji żerdzi 

strunobetonowych., 

 kierowanie pracami kluczowego zespołu B+R, 

 nadzór merytoryczny nad realizacją projektu i pracownikami oraz współpracownikami go 

realizującymi  

 nadzór nad jakością merytoryczną i techniczną projektu  

 nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, w tym 

budżetem i harmonogramem  

 nadzór nad prowadzeniem działań informacyjnych i upowszechniających realizację projektu  

 współpraca z osobami realizującymi projekt i Instytucją Wdrażającą  

 przekazywanie Zamawiającemu wszelkich opinii, dokumentów, informacji związanych z 

realizacją umowy dotyczącej projektu  

 bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach i 

zagrożeniach przy realizacji projektu  

 podejmowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia problemów w realizacji 

projektu 

Czas realizacji zadania 24 m-ce, od kwietnia 2017 roku maksymalnie  do marca 2019 roku. 

 

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty 

 

Cena netto (PLN) Zadanie 1: 

Zadanie 2: 

Zadanie 3: 

Zadanie 4: 



                         
 
 
 
 

Zadanie 5: 

Cena netto razem (PLN)  

Cena brutto (PLN) Zadanie 1: 

Zadanie 2: 

Zadanie 3: 

Zadanie 4: 

Zadanie 5: 

Cena brutto razem (PLN)  

Doświadczenie badawcze 

Oferenta 

 

Dorobek naukowy Oferenta  

 

Warunki realizacji i termin płatności 

 

Termin dostawy  

Termin płatności  

 

Oświadczenie oferenta: 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zapytaniem Ofertowym i moja oferta zawiera 

wszystkie elementy określone w Zapytaniu. 

Imię i Nazwisko osoby 

upoważnionej do złożenia 

oferty 

 

Data i podpis  

 

 

 

 


