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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 
 

z dnia 17 lutego 2016 r. 
 
dotyczące wyboru kierownika B+R do Projektu „Opracowanie technologii intensyfikacji wydobycia ropy 

naftowej na bazie innowacyjnej w skali światowej polifrakcyjnej nanoemulsji”, który ubiega się o 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.2 

„Sektorowe programy B+R ”, Programu sektorowego INNOCHEM  
 
 

§ 1. Dane zamawiającego 
 
Brenntag Polska Sp. z.o.o. 
ul. J. Bema 21 
47-224 Kędzierzyn-Koźle  
tel.: +48 774 721 500 
mail: biuro@brenntag.pl 
 

§ 2. Tryb wyboru kierownika prac B+R 
 
Trybem wyboru kierownika B+R jest konkurs ofert.  
 

§ 3. Termin składania ofert 
 
Oferty można składać do dnia 24 lutego 2016 r. włącznie. 
 

§ 4. Przedmiot Zapytania Ofertowego: 
 
Przedmiotem Zapytania Ofertowego jest usługa w postaci pełnienia funkcji kierownika B+R w Projekcie, 
do którego obowiązków w zakresie prac B+R będą należeć: 
 

(a) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Projektu i bieżąca kontrola poszczególnych etapów 
Projektu, 

(b) aktywne uczestnictwo we wszystkich etapach Projektu, 

(c) nadzór i zarządzanie osobami uczestniczącymi w Projekcie,  

(d) zarządzanie czasem Projektu, 

(e) monitorowanie postępu realizacji zadań wykonywanych w Projekcie, 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

(f) monitorowanie ryzyk na każdym etapie realizacji Projektu oraz dokumentowanie działań 
podjętych w celu ich ograniczania, 

(g) składanie zamawiającemu kwartalnych raportów o przebiegu i stopniu realizacji Projektu, 

(h) przedstawienie pisemnej ekspertyzy z przebiegu Projektu po zakończeniu prac przemysłowych 
i rozwojowych. 

 
§ 5. Kryteria formalne wyboru ofert 

 
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą osoby spełniające poniższe kryteria formalne.  
 
1. Oświadczenie oferenta, iż nie jest podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z zamawiającym. 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:  
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  
2. Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym i akceptuje wszystkie postanowienia 
Zapytania Ofertowego. 
3. Przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi Zapytania Ofertowego określonemu w § 4. 
4. Cena usługi netto musi być mniejsza od  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EUR. 
 
Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
 

 
§ 6. Terminy realizacji przedmiotu oferty 

 
Data rozpoczęcia realizacji przedmiotu oferty – 01.01.2017. 
Data zakończenia realizacji przedmiotu oferty – 31.12.2019. 
 

§ 7. Kryteria merytoryczne wyboru ofert 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  
a) Cena usługi oferenta – max 50 pkt. (50%)  
b) Charakterystyka oferenta – max 50 pkt. (50%)  
 
 
 
 
 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

 
2. Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  
 

𝑃𝑖 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 /𝐶𝑖 x 50 
 
gdzie: 

Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”, 
Cmin - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, 
Ci - cena całkowita oferty nr „i”. 

3. W ramach kryterium „charakterystyka oferenta” będzie oceniane czy oferent posiada: 
a) adekwatne do przedmiotu Zapytania Ofertowego wykształcenie wyższe, 
b) doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie w realizacji prac B+R w obszarze, w odniesieniu do 
przedmiotu Zapytania Ofertowego (w szczególności w okresie ostatnich 5 lat), np. doświadczenie w 
realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były 
wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory 
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R, 
c) publikacje naukowe związane z tematem Projektu. 
4. Liczba punktów w ramach kryterium „charakterystyka oferenta” będzie przyznawana według 
następującej skali:  
 max 50 pkt. – stopień spełnienia kryterium w stopniu doskonałym, 

max 40 pkt. – stopień spełnienia kryterium w stopniu bardzo dobrym, 
max 30 pkt. – stopień spełnienia kryterium w stopniu dobrym, 
max 20 pkt. – stopień spełnienia kryterium w stopniu przeciętnym, 
max 10 pkt. – stopień spełnienia kryterium w stopniu niskim, 

5. Maksymalna do uzyskania w postepowaniu liczba punktów wynosi 100. Wygrywa oferta, która 
sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach dwóch powyższych kryteriów. 
 

 
§ 8. Dodatkowe postanowienia 

 
1. Nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.  
2. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie 
udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Informacja o wyniku postepowania zostanie wysłana do każdego oferenta, który złożył ofertę oraz 
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.brenntag.pl. 
4. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie 
umowy warunkowej na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego. 
5. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym oferentem będzie podpisanie przez zamawiającego 
Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu sektorowego INNOCHEM, Działanie 1.2 
„Sektorowe programy B+R ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem 
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:  
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,  
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,  
c) okoliczności siły wyższej,  
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

http://www.brenntag.pl/


  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji 
czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany. 
7. Oferty złożone po wskazanym w § 3 terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty 
do zamawiającego. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 
przyczyny. 
9. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji 
do właściwej instytucji publicznej. 
 

§ 9. Sposób składania oferty 
 
Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 
Ofertowego  – „Formularz oferty”. Wszystkie rubryki formularza powinny zostać wypełnione. Brak 
wypełnienia może skutkować odrzuceniem oferty. 
 
Oferta może być złożona:  
1. elektronicznie na adres: marzena.janicka@brenntag.pl (skan podpisanej oferty), lub 
2. w wersji papierowej do siedziby firmy:  ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.  

 
§ 10. Zamówienia uzupełniające 

 
Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru 
oferentowi zamówienia uzupełniającego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny 
z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

 

Andrzej Wojtaś 
Członek zarządu 

Zenon Maślona 
Prezes 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

Załącznik nr 1 „Formularz oferty” 

 
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. dotyczące wyboru 
kierownika prac B+R na przeprowadzenie części prac badawczo-rozwojowych w ramach Projektu 
„Opracowanie technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na bazie innowacyjnej w skali 
światowej polifrakcyjnej nanoemulsji”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R ”, 
Programu sektorowego INNOCHEM, Oferent składa poniższą ofertę: 
 

Dane oferenta 

Imię i nazwisko  

Adres:  

NIP/PESEL:  

Adres e-mail:  

Telefon:  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

Data ważności oferty  

Oświadczenia 

Oferent oświadcza, iż nie jest powiązany 
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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. 

TAK/NIE* 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

Oferent oświadcza, iż zapoznał się z Zapytaniem 
Ofertowym i akceptuje wszystkie postanowienia 
Zapytania Ofertowego. 

TAK/NIE* 

Cena usług 

Cena netto usługi  (PLN) – musi być mniejsza od  
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
209 000 EUR 

 

Cena brutto usługi (PLN)  

Charakterystyka oferenta 

Proszę opisać adekwatne do przedmiotu Zapytania 
Ofertowego wykształcenie wyższe.   

Proszę opisać doświadczenie zawodowe, w tym 
szczególnie w realizacji prac B+R w obszarze, 
w odniesieniu do przedmiotu Zapytania Ofertowego 
(w szczególności w okresie ostatnich 5 lat), np. 
doświadczenie w realizacji projektów obejmujących 
prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, 
których efektem były wdrożenia wyników prac B+R 
do działalności gospodarczej, uzyskane patenty czy 
prawa ochronne na wzory użytkowe, lub inne 
zastosowania wyników prac B+R. 

 

Proszę opisać publikacje naukowe związane 
z tematem Projektu  

Warunki realizacji oferty i termin płatności 

 

Data:  Podpis: 

 
*Niepotrzebne należy skreślić. 
 

 
 
 


