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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
dla:
Wykonania prac rozwojowo – badawczych niezbędnych do realizacji projektu dotyczącego
opracowania nowej technologii wytwarzania galwanicznych powłok ochronnych dla
wysokowytrzymałych materiałów.

I.

Adres zamawiajacego:
BULTEN INVEST SP.Z O.O., 34-381 Radziechowy, ul. Promienna 313

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
Firma Bulten Invest Sp. z o.o. podjęła decyzję o przystąpieniu do konkursu w celu
pozyskania środków unijnych na opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania powłok
galwanicznych dla wysokowytrzymałych materiałów. W tym celu ogłoszony zostaje przetarg
na zaplanowanie i wykonanie badań laboratoryjnych w ramach realizacji wyżej opisanego
projektu. Konkurs dotyczy programu operacyjnego INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020,
działanie 1.1 – poddziałanie 1.1.1

III. Zakres pracy:
Zakres prac do wykonania przez Podwykonawcę:
1. Badania nowego wysokowytrzymałego materiału (B14) przeznaczonego do wytwarzania
wysokowytrzymałych części złącznych (skład chemiczny, właściwości mechaniczne,
badania strukturalne).
2. Badania przygotowania powierzchni nowego wysokowytrzymałego materiału (B14) do
nakładania powłok Zn-Ni, z uwzględnieniem podatności powłoki i całego produktu na
kruchość wodorową.
3. Badania wpływu składu chemicznego, z uwzględnieniem dodatków do kąpieli
galwanicznych, na właściwości otrzymywanych powłok Zn-Ni na częściach złącznych
obecnie wytwarzanych w firmie Bulten.
4. Ustalenie parametrów procesowych nanoszenia powłok Zn-Ni, spełniających założone
parametry jakościowe, na częściach złącznych obecnie wytwarzanych w firmie Bulten.
5. Opracowanie metodyki nanoszenia powłok Zn-Ni, spełniających założone parametry
jakościowe, na częściach złącznych z nowego wysokowytrzymałego materiału (B14).
6. Badania właściwości części złącznych z naniesionymi
z uwzględnieniem badań ich podatności na absorpcję wodoru.

powłokami

Zn-Ni,

7. Opracowanie projektu technologicznego nanoszenia powłok Zn-Ni, wraz z założeniami
do budowy instalacji pilotażowej.
8. Nadzór technologiczny na etapie projektowania i budowy instalacji pilotażowej.
9. Badania z zastosowaniem instalacji pilotażowej, wytworzenie pilotowej partii materiałów
i określenie ich właściwości.
10. Opracowanie wytycznych do budowy instalacji docelowej procesu technologicznego
nanoszenia powłok Zn-Ni.
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IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania pracy badawczej: 01.04.2018 – 01.12.2019

V.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. Dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego
zamówienia.
2. Sytuacja finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.
3. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
4. Oferent nie jest w sporze sądowym ze Spółką lub spółką zależną oraz nie zostało
wydane żadne orzeczenie z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia
odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

VI.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzającenia spełnienie warunków
udziału w postępowaniu:
1. Oferta powinna zawierać :
a) oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia i doświadczenie, a także
dysponuje osobami uprawnionymi i zdolnymi do wykonania Zamówienia,
b) oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
potencjał techniczny,
c) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

VII.

Sposób porozumiewania się w sprawie przedmiotowego tematu:
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zapytania, informacje, zawiadomienia itp.
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej poprzez:
1. wysyłkę na adres odpowiednio:
Zamawiającego:
Wykonawcy – wskazany w ofercie,
2. faxem odpowiednio:
Zamawiającego: na wskazane niżej numery,
Wykonawcy: numer wskazany w ofercie,
3. drogą elektorniczną odpowiednio:
Zamawiającego: na wskazane niżej adresy (jako skan pisma podpisanego przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy),
Wykonawcy: na wskazany w ofercie adres e-mail (jako skan pisma podpisanego przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy).
Dane do kontaktu ze strony Zamawiającego:
a. w sprawach zakresu merytorycznego zamówienia:
 fax: [+48 33 498 36 08]
 e-mail: [ilona.szlapa@bulten.com]
 nr tel 695 236 403
b. w sprawach organizacji przetargu:
 fax: [+48 33 498 36 08]
 e-mail: [urszula.morawiec@bulten.com]
 nr tel 609 710 382
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VIII. Termin związania z ofertą:
Oczekiwany termin ważności oferty - 60 dni od daty jej złożenia.

IX.

Sposób przygotowania oferty:
Złożona oferta winna zawierać:
CZĘŚĆ OGÓLNĄ
1. Dane Wykonawcy tj. pełna nazwa kontrahenta, pełny adres pocztowy, NIP, numer
telefonu, numer faxu, adres e-mail , nazwa banku i nr konta bankowego.
2. Oświadczenia, o których mowa w pkt VI.
3. odpis pełny z rejestru przedsiebiorców KRS Wykonawcy wydany z datą nie
wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty.
CZĘŚĆ TECHNICZNĄ
1. Potwierdzenie wykonania przedmiotu postępowania zgodnie ze „Specyfikacją istotnych
warunków zamówienia”.
CZĘŚĆ HANDLOWĄ
Oferta powinna zawierać:
1. Cenę ryczałtową (netto) za wykonanie zadania.
2. Termin wykonania zadania – potwierdzenie terminu podanego w pkt. III.
3. Warunki płatności – jednorazowo, przelewem po wykonaniu i odbiorze przedmiotu
zamówienia.
4. Termin płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.
5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, Strony mogą
stosować kary umowne, zawarte we wzorze umowy, stanowiacej załącznik nr 1 do SIWZ.

X.

Kryteria wyboru oferty:
Cena ryczałtowa netto – 100 %.

XI.

Informacje o czynnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy:
1. Pisemna informacja Zamawiającego skierowana do oferenta wybranego w drodze
postępowania przetargowego.
2. Podanie przez Wykonawcę upoważnionych osób zgodnie z zapisami w KRS do
podpisywania umowy.
3. Podanie przez Wykonawcę osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie i koordynowanie
prac ze Strony Wykonawcy wraz z numerem telefonu.
4. Nazwa banku i nr konta bankowego.

XII.

Określenie terminu zawarcia umowy:
Niezwłocznie po zatwierdzeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

XIII. Wymagania dotyczące wadium:
Odstąpiono od pobrania wadium.
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XIV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 21.12.17 do godz. 14.00
na adres Bulten Polska, ul. Bukietowa 60, 43-300 Bielsko - Biała z dopiskiem Oferta
dotyczy: „POIR 1.1 NIE OTWIERAĆ”.
2. Oferta ma być podpisana przez osoby wymienione w KRS.
3. Oferent przedkłada tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
4. Otwarcie ofert następuje na posiedzeniu Komisji i jest jawne w części związanej z samym
ich otwarciem (bez odczytania ich treści oraz okazania ich zawartości).
5. Ogłoszony przetarg nie podlega zasadom, formie i trybowi udzielania zamówień
publicznych w myśl Ustawy o Zamówieniach Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Jakiekolwiek
ustalenia dokonane przed zawarciem umowy, nie dają podstaw oferentowi do roszczeń
finansowych i prawnych wobec ogłaszającego przetarg.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny. Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne
roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki – załącznik 1 (formularz ofertowy)
– załącznik 2 (klauzula poufności)
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość, data
OFERTA

Dane Wykonawcy:
Nazwa……………………………………………
Adres ………………………………………………………………
NIP………………………… REGON …………………………….
Tel./Fax. ……………………………………………………………
Adres e – mail………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………………………..przedstawiamy poniższą ofertę:
Opis

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość brutto

Badania nowego wysokowytrzymałego materiału
(B14)
przeznaczonego
do
wytwarzania
wysokowytrzymałych części złącznych (skład
chemiczny, właściwości mechaniczne, badania
strukturalne).
Badania przygotowania powierzchni nowego
wysokowytrzymałego
materiału
(B14)
do
nakładania powłok Zn-Ni,
z uwzględnieniem
podatności powłoki i całego produktu na kruchość
wodorową.
Badania
wpływu
składu
chemicznego,
z
uwzględnieniem
dodatków
do
kąpieli
galwanicznych, na właściwości otrzymywanych
powłok Zn-Ni na częściach złącznych obecnie
wytwarzanych w firmie Bulten.
Ustalenie parametrów procesowych nanoszenia
powłok Zn-Ni, spełniających założone parametry
jakościowe, na częściach złącznych obecnie
wytwarzanych w firmie Bulten.
Opracowanie metodyki nanoszenia powłok Zn-Ni,
spełniających założone parametry jakościowe, na
częściach
złącznych
z
nowego
wysokowytrzymałego materiału (B14).
Badania
właściwości
części
złącznych
z
naniesionymi
powłokami
Zn-Ni,
z uwzględnieniem badań ich podatności na
absorpcję wodoru.
Opracowanie
projektu
technologicznego
nanoszenia powłok Zn-Ni, wraz z założeniami do
budowy instalacji pilotażowej.
Badania z zastosowaniem instalacji pilotażowej,
wytworzenie
pilotowej
partii
materiałów
i określenie ich właściwości.
Opracowanie wytycznych do budowy instalacji
docelowej procesu technologicznego nanoszenia
powłok Zn-Ni.
Razem:
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Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie
wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje
i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą do dnia …………………...
Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y
się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, iż Wykonawca spełnia/nie spełnia wszystkie wymagania dotyczące
Wykonawcy i zespołu badawczego zawarte w punkcie 6.3
………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik 2 - Klauzula poufności danych

.....................................................................................................................................................
(miejsce na firmę oferenta)

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
szczegółowych danych dotyczących projektu z obszaru POIR 1.1, których uzyskanie jest
niezbędne do przygotowania oferty.

Zachowanie w tajemnicy oznacza jednak możliwość ujawnienia informacji pracownikom
tworzącym ofertę związaną z ogłoszonym konkursem.
......................................................................................................................................................
(miejsce na firmę oferenta)

po poinformowaniu tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji
i zobowiązaniu ich do zachowania poufności.
Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
a) dostępnych publicznie;
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
c) co do których uzyskano pisemną zgodę
Bulten Invest Sp. z o.o.
na ich ujawnienie;
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

_______________________
data i miejsce

____________________
podpis
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