
 

Załącznik nr 2 
do wniosku o dofinansowanie 
 

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego 
 
1. Dane Zamawiającego: 

Nazwa 
Zamawiającego 

STAWOWY PIOTR ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH 
PRODUKCYJNO REMONTOWY "PROREST" ZOFIA, PIOTR 
STAWOWY 

Adres siedziby Ulica: Nazieleńce 
Nr domu: 29a 
Nr lokalu: - 
Kod pocztowy: 32-620  
Miejscowość: Brzeszcze 

NIP 652-000-25-11 

Osoba do kontaktu 
w sprawie 
ogłoszenia  

Imię i nazwisko:  
Stanisław Cieciak 

Nr telefonu  660 507 969 

Adres e-mail  obrabiarki@prorest.com.pl 

 
2. Dane dotyczące zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  
(typ usługi np.: Typ 1: 
usługi   w   zakresie   
badań   
przemysłowych   i/lub  
eksperymentalnych 
prac rozwojowych) 
 

Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub 
eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące: 
a) badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejętności, prowadzących do opracowania nowych 
produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia 
znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów 
lub usług; 
b) prac polegających na zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu 
i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności 
w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług 
c) opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub 
pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych 
produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym 
model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których 
głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne 
produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt 
zasadniczo nie jest jeszcze określony 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiot zamówienia jest przeprowadzenie badań 

związanych z opracowaniem  technologii  montażu zespołu 

„Retainer assembly”. Prace badawcze będą obejmowały 

badania z zakresu  inżynierii materiałowej, m.in. właściwości 

mechanicznych, budowy stanowisk  badawczych  do procesu 

montażu oraz przeprowadzenie prób w warunkach 

rzeczywistych. Przedmiotem projektu jest pierścień „washer” 

o  grubości 1.04 ±0,13 i  średnicy  ø 17,86 ±0,13 / ø 26,54 

±0,13, należy przełożyć przez gwint ¾-16-2A  (średnica 

zewnętrzna gwintu ø 18,9 ±0.1 ) w detalu „retainer” i 

następnie zacisnąć  suwliwie na średnicy ø 16,76 +0.05/ - 

0.08  z max luzem 0.013. Średnica zewnętrzna pierścienia 

„washer” powinna wynosić około 25,7 mm, natomiast jego 



grubość 1.04 Rysunki techniczne dołączone do zapytania. 

Zakres prac badawczo-rozwojowych będzie obejmował: 

Etap 1. Badania wstępne: 

 dobór materiału i wykonanie pierścienia zgodnie z 

rysunkiem technicznym, 

 próby technologiczne metodą obróbki plastycznej w 

celu powiększenia średnicy wewnętrznej pierścienia, 

 próby technologiczne metodą obróbki plastycznej w 

celu ponownego ukształtowania pierścienia zgodnego 

z rysunkiem technicznym, 

 opracowanie założeń do opracowania technologii 

przemysłowej. 

Etap 2. Opracowanie technologii przemysłowej: 

 projekt oprzyrządowania technologicznego do 

plastycznego kształtowania pierścienia; warunek: 

czas  obróbki plastycznej pierścienia nie może być 

dłuższy niż 10 s, 

 weryfikacja konstrukcji oprzyrządowania, 

 opracowanie technologii oprzyrządowania  

badania testujące oprzyrządowania – wprowadzenie 

korekt konstrukcyjno-technologicznych; warunek: czas 

zaciskania nie może być dłuższy niż 40 s, 

 przeprowadzenie prób technologicznych i ocena 

zgodności z dokumentacją konstrukcyjną. 

Nr i nazwa kodu CPV 
wg Wspólnego 
Słownika Zamówień  

73110000-6 Usługi badawcze 

Harmonogram 
realizacji zamówienia 

od dnia 01.09.2019 do dnia 30.11.2019 

Termin składania ofert od dnia 12.06.2019 do dnia 19.06.2019 

Termin związania 
ofertą 

100 dni 

Miejsce i sposób 
składania ofert 

sposób: pocztą elektroniczną na adres: 
obrabiarki@prorest.com.pl lub pocztą / kurierem w wersji 
papierowej na adres siedziby firmy (liczy się data wpływu 
oferty) lub osobiście do siedziby firmy tj. Brzeszcze ul. 
Nazieleńce 29a 

 
3. Warunki udziału podmiotu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków: 

Lp. Warunki udziału podmiotu w 
postępowaniu 

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie 
dokonywał oceny spełnienia warunku 

1. Uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub 
czynności  

1) Podmioty uprawnione do świadczenia usług 
badawczo-rozwojowych, o których mowa w 
ust. 5 Typ 1 i 2 oraz usług proinnowacyjnych, o 
których mowa w ust.6 Typ3, 4, 5, 6: 

a) Jednostki naukowe:posiadające 
przyznaną kategorię naukową co najmniej B 

(tj. kategorię B lub wyższą),posiadające 
infrastrukturę badawczą powstałą przy 
wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe 



PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub 
instytuty badawcze, działające na podstawie 
ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych, 
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum 
badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy 
z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej, o której 
mowa w §3ust. 1 pkt 14) Regulaminu oraz 
posiadający siedzibę na terytorium RP, 
c) Niezależne jednostki, stanowiące 
akredytowane laboratorium (posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) 
lub notyfikowane laboratorium(ujęte w 
aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek 
certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz 
autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych 
Komisji Europejskiej i państwom członkowskim 
Unii Europejskiej), posiadające siedzibę na 
terytorium RP, 
d) Centra transferu technologii w rozumieniu 
ustawy z dn. 20 lipca 2018r.Prawo o 
szkolnictwie wyższymi nauce, o której mowa w 
§3ust.1pkt 14)Regulaminu, 27 
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn.20 
lipca 2018r.Prawo o szkolnictwie wyższymi 
nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 
14)Regulaminu; 
2) Podmioty uprawnione do świadczenia usług 
proinnowacyjnych –o których mowa w ust. 
6Typ3, 4, 5, 6: 
a) Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki 
innowacji, tj. podmioty posiadające status 
ośrodków innowacji akredytowanych w ramach 
systemu akredytacji ośrodków innowacji 
świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz 
przedsiębiorstw (tj. ujęte na aktualnej liście 
akredytowanych ośrodków innowacji, 
publikowanej przez ministerstwo ds. 
gospodarki); 
3) Podmioty uprawnione do świadczenia usług 
proinnowacyjnych – wyłącznie typu 
6:a)kancelarie patentowe w rozumieniu art. 5 
ust. 1 ustawy z dn. 11 kwietnia 2001 r. o 
rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018r. 
poz.2106z późn. zm.); 
4) Usługi wspierane w ramach niniejszego 
poddziałania mogą być realizowane również 
przez konsorcja podmiotów uprawnionych do 
samodzielnego świadczenia poszczególnych 
typów usług określnych w §19 ust. 5 i 6 
Regulaminu tj. podmiotów wymienionych w 
ust. 11 pkt 1)2)i 3). Podmioty te na podstawie 
umowy konsorcjum realizują przedmiot 
zamówienia opisany w zapytaniu ofertowymi 
złożonej przez konsorcjum ofercie. Podział 
zadań wśród członków konsorcjum w ramach 
realizacji zlecenia musi uwzględniać wymogi 



przewidziane dla świadczenia usług 
badawczo-rozwojowych oraz usług 
proinnowacyjnych, o których mowa w ust. 
11pkt 1) 2)i 3). 

2. Potencjał techniczny   O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać 
oferenci, którzy dysponują odpowiednim 
potencjałem technicznym do wykonania 
zamówienia – pisemne oświadczenie w 
składanej ofercie. 

3. Podmiot dysponuje 
odpowiednim potencjałem 
kadrowym do wykonania 
przedmiotu zamówienia  

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:  
Wiedza i doświadczenie: 
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać 
oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie w projektach B+R oraz 
dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim 
do wykonania zamówienia – pisemne 
oświadczenie w składanej ofercie 

 
4. Kryteria oceny i opisu sposobu przyznawania punktacji:  

Kryterium obligatoryjne cena 

Liczba punktów, 
którą można 
zdobyć za 
kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 
cena 

100 

Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium 
cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych 
ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za 
kryterium cena 

Kryterium fakultatywne nr 1 (podaj nazwę kryterium)  

Liczba punktów, 
którą można 
zdobyć za 
kryterium … 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 
… 

  

Kryterium fakultatywne nr 2 (podaj nazwę kryterium)  

Liczba punktów, 
którą można 
zdobyć za 
kryterium … 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 
… 

  

 
 
5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 
ofert 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i 

zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto 
wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty 




