Wrocław, 21 grudnia 2020 r.
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń ARCANUM Sp. z o.o.
Ul. Kochanowskiego 59/1
51-602 Wrocław
Tel. 71 34-266-41
Fax 71 34-266-44
e-mail: arcanum@pnet.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR/2020

W związku z zamiarem realizacji projektu pt. „Opracowanie schematów i metodyk
pomiarowych dla urządzenia digitalCasagrande™ wyposażonego w zmieniacz próbek” w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II „Wsparcie
otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla
MŚP”. ARCANUM Sp. z o.o. (dalej Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na niżej określony przedmiot zamówienia.
Zamawiający zaznacza, że wykonawcą usługi mogą być:
jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)„organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt
83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną
kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust.
7Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce(Dz.U. z2018 r.poz. 1669,z późn.zm.);
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej;
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji)
lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019r. poz. 155);
6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego
2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).
I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem usługi będzie opracowanie schematów oraz metodyk pomiarowych
metody dynamometrycznej pomiaru składu granulometrycznego gleb, dostosowanych
do wymogów urządzania digitalCasagrande™ wyposażonego w zmieniacz próbek,
zapewniających jego prawidłowe działanie.

Usługa będzie obejmować następujące zadania:
1. Opracowanie schematów pomiarowych dostosowanych do wymagań aparatu
wyposażonego w zmieniacz próbek.
2. Opracowanie schematów dyspersji i mieszania próbek w cylindrach.
3. Opracowanie metodyki mieszania przed rozpoczęciem procesu pomiaru.
4. Opracowanie
metodyk
pomiarowych
jednoczesnego
składu granulometrycznego zawiesin w wybranej liczbie cylindrów.

pomiaru

5. Testy poprawności opracowanych metodyk i schematów wykonane dla gleb o
zróżnicowanym składzie granulometrycznym przeprowadzone w laboratorium w
rzeczywistych warunkach przez użytkownika końcowego.
zwane w dalszej treści umowy „usługą”.
Zamawiający określa maksymalny czas na realizację usługi na okres 5 miesięcy,
począwszy od dnia wejścia umowy w życie.
II. Zawartość oferty
Kompletna oferta (brak możliwość składania ofert cząstkowych) powinna zawierać:
a) dane oferenta (nazwa, adres),
b) zakres oferowanej usługi, zgodny ze specyfikacją przygotowaną przez
Zamawiającego,
c) cenę netto i brutto usługi,
d) czas realizacji usługi w zgodzie z przedstawionym w pkt. I oczekiwanym terminem
realizacji,
e) okres ważności oferty (nie krócej niż 3 miesiące),

f) inne oświadczenia.
Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz ofertowy, który powinien zostać
wypełniony przez oferentów.
Oferty niezgodne z niniejszym zapytaniem nie będą podlegać ocenie. Oferta musi być
kompletna, nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych lub wariantowych.
Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.
Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną
w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
III. Terminy oraz sposób składania oferty
Oferty na wykonanie usługi należy przekazywać Zamawiającemu w terminie do dnia 29
grudnia 2020, do godziny 15:00.
Oferty można złożyć osobiście, drogą pocztową (decyduje data otrzymania oferty przez
Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres arcanum@pnet.pl. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane. Adres składania ofert:
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń ARCANUM Sp. z o.o.
Ul. Parkowa 6/1
51-616 Wrocław
tel. 71 34 266 41
Rozpatrzenie ofert oraz podanie informacji o wyłonionym wykonawcy zostanie dokonane
przez Zamawiającego do 3 dni od końcowej daty przesyłania ofert. Informacja zostanie
podana na stronie internetowej Zamawiającego – www.granulometria.pl oraz na stronie
internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
IV. Kryteria oceny.
Jedynym kryterium oceny nadesłanych ofert będzie cena wykonania usługi (100%).
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
podpisze umowę na realizację usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą w każdym czasie.
V. Osoba do kontaktu.
Wszelkie dodatkowe informacje związane z postępowaniem ofertowym, jak również
dodatkowe szczegóły związane z przedmiotem zamówienia udzielane są wyłącznie przez
Pana Witolda Wilczewskiego, tel. 71 34-266-41, e-mail arcanum@pnet.pl.
VI. Dodatkowe zastrzeżenia.

Zamawiający nie jest zobowiązany w ramach niniejszego postępowania do stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
Dz.U.2013.907 j.t), w związku z powyższym realizuje zamówienie w trybie zapytania
ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania postępowania ofertowego bez
podania przyczyny.
Ponieważ Zamawiający dopiero ubiega się o dofinansowanie do projektu, z wyłonionym
oferentem zawarta zostanie umowa warunkowa, której wejście w życie uzależnione
będzie od przyznania dotacji do projektu, chyba że strony postanowią inaczej.
VII. Wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

