Grochowa, dnia 14 grudnia 2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE\
Nr 2/2016
na wykonanie usługi zarządzania projektem pn. „Wdrożenie innowacyjnej
technologii pro środowiskowej w firmie MAGNEZYTY „GROCHÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej” w ramach Działania
1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i
usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności
produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020

Zamawiający
MAGNEZYTY „GROCHÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Grochowa 3 57-257 Brzeźnica NIP 887-13-

49-738

Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu w drodze konkursu ofert
prowadzonego w trybie konkurencyjnym.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektem pn. „Wdrożenie innowacyjnej
technologii pro środowiskowej w firmie MAGNEZYTY „GROCHÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej” w ramach Działania 1.5 „Rozwój
produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP –
konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i
procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014–2020. Usługa obejmować będzie:
 pomoc w realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich ;
 opracowanie wniosków sprawozdawczych, o płatność pośrednią i wniosku o
płatność końcową;
 opracowanie dokumentacji sprawozdawczej z realizacji projektu;
 pomoc w zakresie promocji projekt.
Kod CPV – 79421000-1
Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane od 01.01.2017 do 31.12.2017r.
Miejsce oraz termin składania ofert
Każdy Oferent jest zobligowany do złożenia oferty w przedmiocie zamówienia oraz
obowiązkowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do
niniejszego Zapytania oraz podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych i
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kapitałowych stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Wszelkie inne
materiały przedłożone przez Oferenta traktowane będą fakultatywnie.
Oferta wg załączonego wzoru musi być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Wdrożenie innowacyjnej technologii pro środowiskowej w firmie
MAGNEZYTY „GROCHÓW” SPÓŁKA AKCYJNA poprzez zakup nowoczesnej linii
technologiczne”
na adres Magnezyty Grochów S.A., Grochowa 3 57-257 Brzeźnica
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23 grudnia 2016 r. do
godz. 9:00 (decyduje data i godzina złożenia w biurze Magnezyty Grochów SA,
Grochowa 3, 57-257 Brzeźnica).
Oferty, które wpłyną po powyższym terminie pozostawione zostaną bez
rozpatrzenia.
Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

L.P. Kryterium

Waga

1

100,00%

Cena

Ocenie podlegać będzie cena netto oferty
Punkty będą wyliczone na podstawie wzoru
C= (Cmin / C of ) x 100 %
Gdzie Cmin-- najniższa cena wśród złożonych ofert
C of - cena badanej oferty
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów (punkty liczymy dwa miejsca po przecinku) w oparciu o ustalone powyżej
kryterium i podpisze umowę z Wykonawcą.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Wyniki wyboru Wykonawcy zostaną przedstawione do wiadomości wszystkim Wykonawcą,
którzy złożą oferty poprzez stronę internetową baza konkurencyjności fundusze
europejskie.gov.pl
Dodatkowe informacje
Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego.
Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pan Lech Ziemkowski
pod numerem telefonu 74 8170907 e-mail: lech.ziemkowski@magnezyty.com.pl
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Informacja na temat 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 beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
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wykonującymi w imieniu beneficjenta 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.

Warunki zmiany umowy
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego Zapytania
Ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i
przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych
od Oferenta,
b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z
przyczyn niezależnych od Oferenta,
c)zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań określonych przez instytucję
przyznającą dofinansowanie,
d) wystąpienia zdarzeń siły wyższej.
Nie stanową zmiany umowy, zmiany nie wpływające na istotne warunki umowy takie jak
przedmiot zamówienia oraz cena zamówienia, w szczególności zmiana nazw stron lub ich
formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) danych
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
Załączniki
 Załącznik nr 1 – wzór obowiązującego formularza ofertowego,
 - Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań.
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