
Zapytanie ofertowe 1/POIR/2016 

dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część  
prac merytorycznych w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi 

priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, 
Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w roku 2016 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

2RHP sp. z o.o. 

ul. Chorzowska 37, 41-709 Ruda Śląska 

Tel: +48 32 240 08 19 

e-mail: biuro@2rhp.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie konkursowe z zachowaniem zasad określonych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Wytyczne 
horyzontalne) oraz Wytycznych programowych PO IR. 

 

III. DATA PUBLIKACJI ZAPYTANIA 

19.12.2016 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod CPV: 

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe. 

 

Zgodnie z założeniami Zamawiającego projekt zakłada opracowanie w toku prac B+R innowacyjnej 
platformy komunikacyjnej spełniającej standardy dla komunikacji pod ziemią wraz z przetestowaniem 
rozwiązania w warunkach rzeczywistej eksploatacji.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w ramach poszczególnych 
etapów realizacji projektu: 

1)  opracowanie założeń dla funkcjonalności  bezprzewodowej platformy komunikacyjnej 
urządzeń/maszyn oraz dobór standardu komunikacji bezprzewodowej integrującego 



systemy sterowników maszyn i urządzeń w wyrobiskach podziemnych zagrożonych 
wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, jako platforma komunikacyjna dla 
inteligentnej kopalni. W opracowaniu należy uwzględnić analizę stosowanych 
protokołów magistral polowych pod względem mechanizmów komunikacyjnych i 
udostępnianych usług. Docelowym przeznaczeniem platformy jest stworzenie 
warunków do autonomicznej pracy maszyn i urządzeń w powyżej określonych 
wyrobiskach. 

2)  opracowanie metodyki nawigowania maszynami i urządzeniami autonomicznymi do 
zastosowania w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w 
wyrobiskach podziemnych. W tym dobór sprzętu oraz algorytmów nawigacji. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną 
wiedzę i doświadczenie w projektach B+R oraz dysponują odpowiednim potencjałem 
ludzkim i technicznym do wykonania zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci którzy posiadają niezbędną 
wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz, że znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Wykonawca usługi nie może być 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 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, o ile niższy próg nie wynika z 
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych 
programowych,  

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.  

 



VI. KRYTERIA OCENY OFERT[1] 

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt. w oparciu o następujące kryteria: 

1. Cena – 60 pkt. (60%) 

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  
 = [ / ] x 60 pkt  

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” 

2. Czas wykonania usługi – 40 pkt. (40%) 

Liczba punktów w kryterium „czas wykonania usługi” będzie przyznawana według 
poniższego schematu:  

• 0 pkt. – czas wykonania dłuższy niż 18 miesięcy.  

• 10 pkt. – czas wykonania: w ciągu 15 miesięcy od momentu zlecenia prac badawczych 
przez Zamawiającego.  

• 20 pkt. – czas wykonania: w ciągu 12 miesięcy od momentu zlecenia prac badawczych 
przez Zamawiającego.  

• 30 pkt. – czas wykonania: w ciągu 10 miesięcy od momentu zlecenia prac badawczych 
przez Zamawiającego.  

MAKSYMALNA MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW: 100 (100%). 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy 
Oferent nie wskaże informacji umożliwiających ocenę jednego lub więcej kryteriów jego 
oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w 
danym kryterium.  

Nadesłane oferty oceniane będą przez komisję konkursową, w skład której wchodzić będą 
pracownicy Zamawiającego. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.  

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który 
uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu 
zamówienia.  



Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez 
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Podziałania 1.1.1 „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 
„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 
2014-2020. 

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 27.12.2016 r. 

2. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert. 

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data 
wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 

4. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 
zapytania. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.  

7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

8. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione lub 
upoważnionego przedstawiciela oferenta. 

9. Oferta powinna być jednoznaczna tj. sporządzona bez dopisków, opcji, wariantów i 
skreśleń. 

10. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej powinna być ona spięta w sposób 
trwały. 

11. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami do 
formularza dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający co 
najmniej: 

a. Nazwę i adres oferenta 

b. Datę sporządzenia 

c. Termin ważności oferty 

d. Cenę netto i brutto w rozbiciu na poszczególny etap/zadanie 

e. Czas realizacji oferty  

f. Dane osoby do kontaktu 

g. Pieczęć i podpis oferenta 



12. Załącznikiem do oferty powinien być dołączony do formularza oferty załącznik nr 2 
Oświadczenie o braku powiązań. 

13. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem 
oferty. 

 

VIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE 

 

1. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku 
przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w 
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie 
zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z 
przedmiotem zamówienia podstawowego.  

2. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku 
przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, 
nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% 
wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, 
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do 
przewidzenia, jeżeli:  

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego  

b) od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 
wysokich kosztów lub  

c) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 
zamówienia dodatkowego. 

 

IX. ZMIANA UMOWY 

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z 
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego z następujących powodów:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,  

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta, 

c) okoliczności siły wyższej,  

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,  



e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu 
zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do 
których zamawiający zostanie zobowiązany. 

 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Joanna 
Płachetka: tel.: +48 32 240 08 19, e-mail: j.plachetka@2rhp.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej oraz w 
siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń: umieszczonej przy głównym wejściu do części 
biurowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1. Wzór oferty. 

2. Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań. 

ZAŁĄCZNIK NR 1. WZÓR OFERTY 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/POIR/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu 
zostanie zlecona część prac merytorycznych w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w 
ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R 
przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w roku 2016 
składamy poniższą ofertę:  

Dane Oferenta 

Nazwa   

Adres   

NIP  

REGON  



KRS  

Podmiot spełnia warunek 
dotyczący zakazu udzielenia 
zamówień podmiotom 
powiązanym (TAK/NIE) 

 

Dane Osoby Kontaktowej 

Imię i Nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

Data ważności oferty  



Określenie proponowanej realizacji przedmiotu 
oferty ze wskazaniem niezbędności realizacji 
danego zadania w kontekście realizacji projektu 
i osiągnięcia jego rezultatów 

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty 

Cena netto i brutto w rozbiciu na 
każdy wyszczególniony etap (PLN)  

 

Cena całkowita netto i brutto (PLN)  

Czas wykonania usługi  

Warunki realizacji i termin płatności 

Termin płatności 14 dni od wystawienia faktury VAT na podstawie podpisanego 
Protokołu odbioru zleconych prac 

 
Oświadczenie oferenta: 
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy 
określone w Zapytaniu. 
 



Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do 
złożenia oferty 

 

Stanowisko służbowe  

Data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 



        ……………, dn. ……………… 

Oświadczenie o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych  

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/POIR/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu 

zostanie zlecona część prac merytorycznych w ramach projektu ubiegającego  

się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 

„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

w roku 2016 oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani 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 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, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,  

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.  

 

                         …………………………………………… 

data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

 


