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ZAPYTANIE OFERTOWE CUBR III – 02/03/2016 

 

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu badawczego w obszarze 

zagadnienia tematycznego „Opracowanie systemu łączności bezprzewodowej w 

podziemnych wyrobiskach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i transmisji 

danych w obszarze frontu eksploatacyjnego w systemie filarowo-komorowym” w ramach 

Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu 

Metali Nieżelaznych CuBR Konkurs III, 2RHP Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na 

dostarczenie usługi: opracowanie modeli obudów urządzeń systemu łączności oraz 

dokumentacji powykonawczej prototypów urządzeń. 

 

I. Zamawiający: 

1. Nazwa (firma): 2RHP Sp. z o.o. 

2. Adres Biura Projektu: ul. Chorzowska 37, 41-709 Ruda Śląska 

3. NIP: 6412528386 

4. REGON: 242885940 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Zbadanie warunków panujących w typowych wyrobiskach KGHM pod kątem potencjalnej 

odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne, opracowanie założeń 

ergonomicznych dla obudów, wybór materiałów do wykonania obudów oraz pokryć 

zabezpieczających. 

2. Opracowanie założeń budowy obudów w uwzględnieniem obowiązujących aktów 

normatywnych.  

3. Opracowanie modeli obudów dla wszystkich urządzeń systemu łączności.  

4. Opracowanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej instalacji pilotażowej  z 

uwzględnieniem granicznych parametrów wydajnościowych, zawierającej rekomendacje dot. 

procesu planowania, instalowania (montażu), optymalizacji, eksploatacji i konserwacji 

(opracowanie wytycznych do technologii wykonania poszczególnych elementów systemu, 

opracowanie metodyki instalacji i utrzymania oraz napraw działającej sieci,  opracowanie i 

rozwój technik oraz procedur nadzoru i utrzymania urządzeń wchodzących  w skład sieci 

transmisji danych, stworzenie dokumentacji technicznej prototypów nowych urządzeń 

niezbędnych do próbnej eksploatacji sieci transmisyjnej w obszarze frontu eksploatacyjnego) 

 

III. Integralne części niniejszego Zapytania ofertowego: 

- wzór protokołu odbioru częściowego / końcowego – Załącznik nr 1 
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- wzór 

oferty – Załącznik nr 2 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  

z Zamawiającym - Załącznik nr 3 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Oświadczenie Oferenta, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz zaplecze 

finansowe, techniczne i organizacyjne do wykonania umowy. 

2. Oświadczenie, iż nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie oraz wedle 

najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zagraża mu żadne postępowanie, śledztwo, dochodzenie, 

likwidacja bądź upadłość, które mogłoby mieć wpływ na zdolność Wykonawcy do 

wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub ważność i 

wykonalność (skuteczność) niniejszej umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje się do 

natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o wszczęciu takiego postępowania. 

 

Kryterium wyboru oferty: 

1. Cena – 60% 

2. Wiarygodność biznesowa (doświadczenie, program szkoleniowy, kompleksowość 

oferty, oferowany termin realizacji, referencje, funkcjonalność) – łączna waga 40%.  

 

V. Termin realizacji zamówienia: 

3 lata od daty podpisania umowy. 

 

VI. Miejsce realizacji zamówienia: 

ul. Chorzowska 37, 41-709 Ruda Śląska 

 

VII. Warunki płatności: 

Przelew na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.  

 

 

 

 

VIII. Warunki odbioru: 
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Podstawą wystawienia faktury i dokonania płatności końcowej będzie wypełniony i 

podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

IX. Kary umowne: 

W przypadku nieterminowego wywiązania się z terminu dostawy, Zleceniobiorca jest 

zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,25% wartości kontraktu za każdy 

dzień zwłoki. 

 

X. Sposób składania ofert: 

Ofertę należy skierować do Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania ofertowego, do dnia 15 marca 2016 r. do godz. 15.00 w formie 

papierowej (drogą pocztową lub osobiście na adres firmy) na adres ul. Chorzowska 37,  

41-709 Ruda Śląska, lub elektronicznej na adres: biuro@2rhp.pl 

 

XI. Termin otwarcia oferty: 

16 marca 2016 r. 

 

XII. Termin ważności oferty:  

Oferta powinna być ważna minimum 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. 

 

XIII. Sposób przygotowania oferty: 

a. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 

b. zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie 

wszystkich ofert, 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyn. 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego     CUBR III – 01/03/2016 
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Protokół odbioru częściowego / końcowego 

 

 

ul. Chorzowska 37, 41-709 Ruda Śląska 

 

 

 

Protokół sporządzony w dniu:…………….  

 

 

Niniejszy Protokół odbioru dotyczy …………………… …….. 

 

 

 

 

Uwagi/zastrzeżenia*: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Niniejszym stwierdzamy, że Dostawca dostarczył przedmiot zamówienia bez zastrzeżeń 

(TAK / NIE) 

 

 

 

 

Ze strony Zamawiającego       Ze strony Dostawcy 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

*W przypadku braku zastrzeżeń należy wpisać „brak” 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego     CUBR III – 01/03/2016 

 

 

Wzór Oferty 
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1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia 

3. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

4. Nazwa i adres WYKONAWCY 

NIP 

REGON 

OFERTA 

 

1. Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję /my: 

 

cenę …………………………………………………………………………. zł netto, 

słownie: ……………………………………………………………………... zł netto, 

powiększoną o należny podatek VAT w wysokości ……………………………… % 

co stanowi cenę ……………………………………………………………… zł brutto, 

słownie …………………………………………………………………..….. .zł brutto, 

 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami oferty i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz, że uzyskaliśmy 

wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  

w ofercie, tj. 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

/Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 

zawarte są w następujących dokumentach*: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1 ……………………………………………. 

2 ……………………………………………. 

3 ……………………………………………. 
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5. Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Data i podpis osoby/osób/ upoważnionych 

(pieczęć wykonawcy)     

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego     CUBR III – 01/03/2016 

 
 

Wykonawca/pieczątka:  

 

 

 



                                 

 

 

7 

 

 

 

        …………, dn. …………………… 

 

NIP ………………………………………………… 

 

REGON …………………………………………………                                                                        

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

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 

przygotowaniem i przeprowadzeniem 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

            

     

 ……………………………………………………………………… 

data i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 

 


