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Inowrocław, 20.06.2018  
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/ZAP 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA 
Ul. Poznańska 185 A, 88-100, Inowrocław, Poczta: Inowrocław  
Powiat: Inowrocławski Województwo:,Kujawsko-pomorskie, kraj: POLSKA 
Tel:  52 52 40 040  
Fax: 52 35 39 125 
e-mail: anna@inbras.com.pl 
REGON: 341406063 
NIP: 5562753552 
KRS 0000454647 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  

Numer naboru  POIR.01.01.01-IP.00-00-001/18 

Tytuł zamówienia Usługi badawcze dotyczące kompozytowego adsorbera do ograniczania 
emisji rtęci w gazach odlotowych. 

Termin składania ofert Oferty można składać do dnia 06.07.2018  
Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki  

Miejsce i sposób 
składania ofert 

Oferty  prosimy przekazać: 
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: anna@inbras.com.pl 
LUB  
- pocztą  tradycyjną lub osobiście na adres:  
INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA 
Ul. Poznańska 185 A 

88-100, Inowrocław 
 
Liczy się moment wpływu do siedziby firmy, nie data wysyłki, nadania. 

Adres e-mail, na który 
należy wysłać oferty 

anna@inbras.com.pl 

Osoba do kontaktu w 
sprawie ogłoszenia 

Anna Socha  
Email: anna@inbras.com.pl 
Tel: +48 14 692 94 50 

Skrócony opis 
przedmiotu zamówienia  

Usługi badawcze dotyczące kompozytowego adsorbera do ograniczania 
emisji rtęci w gazach odlotowych. 

Kategoria ogłoszenia USŁUGI   

Podkategoria ogłoszenia USŁUGI BADAWCZE   
Miejsce realizacji 
zamówienia 

WOJEWÓDZTWO – KUJAWSKO-POMORSKIE 
POWIAT – Inowrocławski  
MIEJSCOWOŚĆ  - Inowrocław  

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Cel zamówienia  Celem zamówienia jest wykonanie usług badawczych dotyczących kompozytowego 

adsorbera do ograniczania emisji rtęci w gazach odlotowych. 
Przedmiot 
zamówienia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie usług badawczych dotyczących 
kompozytowego adsorbera do ograniczania emisji rtęci w gazach odlotowych.   
 
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi wg Specyfikacji poniżej:  
 
W ramach etapu I:   

1. Badanie struktury materiału adsorbera 

Specyfikacja: Obserwacje mikroskopowe SEM połączone z analizą rentgenowską EDS oraz 
analizą rozwinięcia powierzchni i porowatości 20 zestawów próbek materiałowych 
adsorbera w postaci płytek (5 x 5 cm). 

Termin realizacji do 7 miesięcy od daty przekazania próbek 
 

W ramach etapu II:  

2. Badanie mechanizmu wychwytu Hg przez materiał adsorbera 

Specyfikacja: Badania metodami: SEM/EDS, XRD, ICP, TG/DTA zawartości i lokalizacji Hg w 
materiale modelowej konstrukcji adsorbera (przebadanie 10 zestawów materiałowych – 
ok. 100 próbek materiałowych). 

Termin realizacji do 7 miesięcy. od daty przekazania próbek 

3. Badania zawartości Hg w gazowych próbkach spalin przed i po procesie 
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oczyszczania w modelu adsorbera 

Specyfikacja: Badania zawartości Hg w gazowych próbkach spalin przed i po procesie 
oczyszczania – przebadanie 200 próbek gazowych. 

Termin realizacji do 7 miesięcy. od daty przekazania próbek. 

 

W ramach etapu III:  

4. Badania wychwytu Hg przez prototyp kontenera adsorbującego 

Specyfikacja: Badania metodami: SEM/EDS, XRD, ICP, TG/DTA zawartości i lokalizacji Hg w 
materiale prototypu modułu kontenera adsorbującego (przebadanie 2 zestawów 
materiałowych). 

Termin realizacji do 6 miesięcy od daty przekazania próbek 

5. Badania zawartości Hg w gazowych próbkach spalin przed i po procesie 
oczyszczania w prototypowym module adsorbującym 

Specyfikacja: Badania zawartości Hg w gazowych próbkach spalin przed i po procesie 
oczyszczania – przebadanie 20 próbek gazowych. 

Termin realizacji do 6 miesięcy od daty przekazania próbek 

Zlecenia na poszczególne zadania będą następowały sukcesywnie w trakcie realizacji usługi, 
a termin ich wykonania będzie liczony od dostarczenia próbek do badań, co potwierdzone 
zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym.  

Kod CPV 73100000-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe) 

Dodatkowe przedmioty 
zamówienia 

Nie dotyczy  

Harmonogram realizacji 
zamówienia  

Etap I: Termin realizacji do 7 miesięcy od daty przekazania próbek 
Etap II: Termin realizacji do 7 miesięcy od daty przekazania próbek 
Etap III: Termin realizacji do 6 miesięcy od daty przekazania próbek 
 
W terminie realizacji należy ująć wykonanie badań, jak i sporządzenia 
raportu/sprawozdania.  

Załączniki  załącznik nr 1 „OŚWIADCZENIA OFERENTA” 

 Warunki udziału w postępowaniu 

Uprawnienia do 
wykonania określonej 
działalności lub 
czynności 

Nie dotyczy  

Wiedza i 
doświadczenie 

Nie dotyczy  

Potencjał techniczny Nie dotyczy 

Osoby zdolne do 
wykonania zamówienia 

Nie dotyczy  

Sytuacja ekonomiczna 
i finansowa 

Nie dotyczy  

Dodatkowe warunki 1. OFERTY CZĘŚCIOWE /WARIANTOWE. Nie dopuszcza się składania ofert 
częściowych ani wariantowych.   

2. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć) realizację zamówienia.  

3. Jeśli wybrany oferent nie będzie jednostką naukową posiadającą kategorią 
naukową co najmniej B –wówczas podpisanie umowy będzie uzależnione od 
zgody Instytucji Pośredniczącej.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na 
każdym etapie bez podania przyczyny. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub 
części zapytania ofertowego 

6. udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy znajdują się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe 
wykonanie zamówienia. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 
umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych 
ofert.  

8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać się lub 
zmienić swoją ofertę. 

9. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów 
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wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym doprecyzowania 
podanych informacji w ofercie oraz potwierdzenia faktu spełniania 
poszczególnych parametrów ze Specyfikacji.  

Warunki zmiany 
umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z 
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego z następujących powodów: 
a) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy, 
b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku, gdy zmiany te wynikać 
będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
c) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów 
niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym 
terminie, w tym wyniki oceny wniosków o dotację i podpisywanie umów ulegną 
zmianie.  
d) inne zmiany o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
 
2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu powyżej: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego,); 
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości 
podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do 
kontaktów miedzy Stronami; 

Lista dokumentów/ 
oświadczeń 
wymaganych od 
Wykonawcy 

Oferta musi zawierać co najmniej:  
 
- dane identyfikujące oferenta 
- datę przygotowania i termin ważności oferty (min. do: 30.08.2018); 

- cenę każdej z usług oraz całkowitą cenę oferty w PLN (brutto oraz netto); 
- okres realizacji  

 
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować 
odrzuceniem oferty. 

 
Oferty/ wyceny mogą być przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji 
udzielającej wsparcia w ramach POIR 2014-2020. 

Zamówienia 
uzupełniające 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z 
warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia 
uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości udzielonego 
zamówienia, o ile te zamówienia są zgodne z Przedmiotem Zamówienia. 

 Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis 
sposobu przyznawania 
punktacji 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
-nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, 
- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania. 
 
Kryteria oceny ofert, wagi punktowe i sposób przyznania punktacji: 
Spośród ofert, wybrana będzie najkorzystniejsza oferta wg kryteriów oceny 
opisanych poniżej:  
 

KRYTERIUM 1: Cena całkowita netto (100,00%)  
 
ZASADY PUNKTACJI: Liczba punktów będzie przyznawana według poniższego 
wzoru:  
 
K1= Cena minimalna /Cena badanej oferty * 100 
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w ramach kryterium: 100,00 
pkt. 
 
UWAGA OGÓLNA:  
Brak informacji potwierdzających spełnienie kryterium skutkować będzie 
przyznaniem 0,00 punktów w ramach danego kryterium. 

Wykluczenia W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane 
podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 
związane z 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, 
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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. 
 
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające 
powyższy warunek, jego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 INNE   

Upublicznienie 
zapytania   

- Na stronie internetowej: http://www.inbras.com.pl/  
- W Bazie konkurencyjności:  
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl )  

Informacja o 
współfinansowaniu 
projektu 

Spółka jest zobowiązana na mocy przepisów krajowych do opublikowania 
ogłoszenia o poszukiwaniu dostawcy, ze względu na aplikowanie o środki w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.  

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIA OFERENTA 
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