Wrocław, 09.08.2017
XTPL S.A.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPO/1/ZK
w związku z realizacją projektu pn.:
„Opracowanie demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej wraz z odpowiednimi formułami nanotuszy
prowadzące do komercjalizacji technologii drukowania ultra cienkich linii przewodzących do zastosowań w obszarze
elektroniki drukowanej.”
zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi badawcze
Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
73111000-3

Laboratoryjne usługi badawcze

Poboczne:
73000000-2

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

73100000-3

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

73110000-6

Usługi badawcze

73120000-9

Usługi eksperymentalno-rozwojowe

I. WPROWADZENIE:
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
zwanej dalej „ustawą”.
2. Postępowanie prowadzone jest w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w dokumencie Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla procedury zasady konkurencyjności.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
XTPL S.A.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
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NIP: 9512394886;
REGON: 361898062
Email: zamowienia@xt-pl.com
www.xt-pl.com
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie obejmuje wykonanie badań, pomiarów i usług badawczych wskazanych w załączniku nr 1.
Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2018
Miejsce odbioru próbek do badań/pomiarów/usług:
XTPL SA
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
(kampus EIT+ budynek nr 3, pok. nr 4.60, piętro 4)
Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00
Istotne warunki realizacji zamówienia:
1.

Przedmiotem badań i pomiarów są próbki wytworzone w procesie XTPL przez zespół badawczy Zamawiającego.
Próbki cienkich transparentnych linii znajdują się na szkiełkach podstawowych o wymiarach od 10x10mm do
26x76mm. W trakcie badań mogą również powstać próbki na innych podłożach.

2.

Próbki do badań/pomiarów/usług należy odbierać w siedzibie Zamawiającego – adres wskazano w części III
zapytania.

3.

Wartość opakowania zabezpieczającego próbkę na czas transportu, pakowania, przewozu i rozładunku wliczona
jest w wartość przedmiotu zamówienia.

4.

Koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu obciążają Wykonawcę.

5.

Badanie/pomiar/obróbka próbek odbywa się do 5 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego, przy czym pierwszy
dzień wyznaczonego okresu to pierwszy dzień roboczy następujący po zgłoszeniu Zamawiającego. Przez dzień
roboczy rozumie się poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek z pominięciem dni wolnych ustawowo.

6.

Wyniki badania przekazywane są Zamawiającemu niezwłocznie. Dane, które nie są możliwe do przekazania drogą
elektroniczną (np. zdjęcia dużych rozmiarów) Wykonawca przekazuje na nośniku fizycznym (CD/DVD/pendrive).

7.

Próbki zwracane są Zamawiającemu niezwłocznie po badaniu/pomiarze. Zwrot próbek następuje na koszt
Wykonawcy.

8.

Zamawiający podaje w załączniku nr 1 szacunkową liczbę poszczególnych badań/pomiarów/usług.

9.

Zamawiający będzie realizował badania/pomiary/usługi wskazane w załączniku nr 1 zgodnie z zapotrzebowaniem,
które wystąpi w toku prac badawczych nad procesem XTPL. Oznacza to, że ich liczba może być mniejsza niż
wskazano w załączniku nr 1. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia mniejszej
ilości badań/pomiarów/usług niż wskazano w załączniku nr 1.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia.
Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności uszkodzenie próbki w czasie transportu lub badania/pomiaru oraz
uszkodzenie nośnika danych z wynikami badania.
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11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad poufności opisanych we wzorze umowy (zał. 2)
13. Wykonawca może korzystać z podwykonawców w trakcie realizacji zlecenia. W takim przypadku terminy realizacji
zamówienia nie podlegają wydłużeniu. Wykonawca odpowiada za błędy i zaniechania podwykonawców jak za
swoje, w tym finansowo za złamanie zasady zachowania poufności opisanej w punkcie powyżej.
14. Odbiór usługi dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy
podpisuje się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym.
15. Personel Zamawiającego przeprowadzający badania próbek/pomiary/usługi w ramach realizacji przedmiotowego
zamówienia będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje do obsługi sprzętu, na którym te badania/pomiary/usługi będą
prowadzone.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału w badaniach i pracach realizowanych przez Wykonawcę, aby
zweryfikować sposób i jakość prowadzonych prac.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1. Posiada potencjał i możliwości finansowe do realizacji zamówienia
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanie), w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie), przed upływem terminu składania ofert:
a)

Laboratoryjnych usług badawczych w obszarze technologii materiałów na kwotę min. 50 000,00 zł brutto
w ciągu ostatnich 3 lat.

Usługi te należy wykazać w Wykazie wykonanych usług, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z
dowodami potwierdzającymi że przedmiotowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

POZOSTAŁYCH

WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

a)

Arkusz kalkulacyjny oferty podpisany przez osobę uprawnioną (lub osobę posiadającą pełnomocnictwo do
działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika
wprost z dokumentu rejestrowego) – zał. nr 1 do niniejszego zapytania

b)

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym podpisanego przez osobę uprawnioną - zał. nr 3 do
niniejszego zapytania

c)

Dokumenty poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.: wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie. - zał. nr 4 do niniejszego zapytania
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d)

aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG)

Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem pkt. X ust. 9.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH
PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
1. CENA – waga – 70%
2. CZAS REALIZACJI USŁUGI – waga – 30%
Łącznie oferent może otrzymać 100 pkt w tym:
a) 70 pkt za kryterium „CENA”
b) 30 pkt za kryterium „CZAS REALIZACJI USŁUGI”
VII. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Cena
Liczba punktów za kryterium „CENA” zostanie obliczona według wzoru:
Cena najniższa / cena badana x 70 pkt = liczba przyznanych punktów
2. Czas realizacji usługi
Liczba punktów za kryterium „CZAS REALIZACJI USŁUGI” zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowany czas
odbioru próbki, wykonania badania/pomiaru/usługi i przesłania wyników Zamawiającemu:
Realizacja w terminie do 2 dni roboczych – 30 pkt
Realizacja w terminie do 3 dni roboczych – 20 pkt
Realizacja w terminie do 4 dni roboczych – 10 pkt
Realizacja w terminie do 5 dni roboczych – 0 pkt
Definicję słowa „dzień roboczy” opisano w części III zapytania.
VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy przesłać w formie podpisanego skanu wraz z niezbędnymi załącznikami na adres zamowienia@xt-pl.com
w tytule wiadomości wpisując „Oferta na usługi badawcze” lub dostarczyć w oryginale w zamkniętej kopercie do siedziby
Zamawiającego wskazanej w części II. W obu przypadkach decyduje data wpływu oferty.
Termin składania: 18.08.2017 r.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Wykonawca, który jest podmiotem powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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
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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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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;

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy
podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2.Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
2.1.Zmiana terminu realizacji zamówienia:
a) w przypadku zmian terminowych w realizacji projektu,
b) w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, których nie dało się uniknąć dochowując należytej staranności
2.2. Pozostałe zmiany:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji
umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
b) zmiany urzędowej stawki VAT;
c) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki
zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin
realizacji;
d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy.
2.3 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia
i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
XI. OSÓBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony jest Dariusz Świderek
Tel.: 668 349 992
e-mail: zamowienia@xt-pl.com

XII. INFORMACJE DODATKOWE
1.

W ofercie należy wskazać ceny wszystkich wymienionych badań/pomiarów/usług. W przypadku, gdy Wykonawca
pominie jedną lub więcej pozycji jego oferta zostanie uznana za nieważną.

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

3.

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

4.

W ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą. Jeżeli
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Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy lub wykonania zamówienia,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili bez podania
przyczyny.

6.

W okresie trwania zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących zamówienia pod adresem
zamowienia@xt-pl.com

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do publikacji wyjaśnień dotyczących zamówienia lub zmian w treści zapytania
ofertowego o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.xt-pl.com w dziale „zamówienia”. W takim
przypadku Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wydłużenia terminu składania ofert.

8.

W przypadku wykrycia w ofercie Wykonawcy błędów, pomyłek lub braków Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty wraz z podaniem terminu na
odpowiedź.

XIII. ZAŁACZNIKI
1.

Arkusz kalkulacyjny oferty

2.

Umowa o zachowaniu poufności.

3.

Oświadczenie o braku powiązań

4.

Wykaz wykonanych usług
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