Grodzisk Mazowiecki, dnia 2016-07-15

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Nazwa /firma/:

ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O.

Adres /siedziba/:

ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Adres korespondencyjny:

ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP:

525-22-52-117

Regon:

015272480

Tel.:

22 724 30 21

Fax:

22 724 09 66

Przedmiot zamówienia/usługi, zakres:
Poszukujemy osoby do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu badawczo rozwojowego.
Koordynatora Projektu oraz członka zespołu badawczego Arkuszowej Drukarni Offsetowej Sp. zo.o. realizującej
Projektu badawczy pt. „Udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu
eksploatacji, poprawę parametrów pracy, w szczególności mocy przypadającej na jednostkę objętości/masy ogniwa,
oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układów
katalitycznych w technologii poligraficznej” na którego realizacje ADO otrzymała w 2016 pozytywną decyzje od
instytucji pośredniczącej jaką jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju o przyznaniu dotacji UE w ramach konkursu
pt.: „INNOCHEM”
Osoba na tym stanowisku będzie planować i realizować - osobiście i w ramach delegowania zadań dla personelu
technicznego - prace montażowe oraz koncepcyjne dla Projektu w tym instalacji z zakupionych komponentów.
Część prac badawczych będzie realizował samodzielnie. Ta funkcja wymaga zaangażowania przez cały okres badań
w formie zadaniowego czasu pracy na umowę zlecenie. Wiedza i doświadczenie tego pracownika jest niezbędna w
czasie trwania całego projektu - w fazie koncepcji, planowania, wykonywania i kontroli.
Wymagania/kompetencje w zakresie przedmiotu zamówienia/usługi:
W celu przyjęcia oferty kandydata do pełnienia w/w zlecenia obowiązkowe są następujące, łącznie posiadane
kompetencje:
- nie mniej niż 5 letni staż w pełnieniu funkcji członka zarządu drukarni poligraficznej,
- wykształcenie wyższe oraz podyplomowe w tym jeden z fakultetów to ukończone Prawo lub Zarządzenie,
- udokumentowane wykazane doświadczenie w zrealizowanych projektach badawczych rozliczonych przez NCBIR,
- nie mniej niż 2 publikacje w zakresie tematyki innowacyjnych źródeł energii,
- doświadczenie w realizacji instancji zamieniających gaz na energie elektryczną
- nie mniej niż 5 letnie doświadczenie w pracy w zakresie kierownika eksploatacji urządzeń z zakresu "gaz to power"
podłączonych do publicznej sieci elektroenergetycznej
- doświadczenie zarządzaniu zespołem
Czas trwania umowy:
Około 20 miesięcy (czas uzależniony od realizacji Projektu i jego wyników).

Opis sposobu przygotowania oferty:
Ważna Oferta Kandydata na wykonanie Umowy Zlecenie powinna zawierać łącznie :
aktualne CV
opis obowiązkowych kompetencji
proponowana cena brutto za miesiąc wykonywania umowy zlecenie zgodnego z zakresem niniejszego
ogłoszenia
data ważności oferty
dane do kontaktu
oświadczenie o niekaralności
Sposób oceny oferty:
Firma ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O. dokona oceny otrzymanych ofert kierując się
następującymi kryteriami:
1. Cena wraz z warunkami płatności – 100%
Sposób dokonywania oceny:
Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na
kolejny parametr – termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Wykonawcy zostaną wezwani do
ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone
zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.
W wyniku analizy otrzymanych ofert zostanie wyselekcjonowany dostawca/usługodawca. ARKUSZOWA
DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O. może zwrócić się do oferentów o dodatkowe informacje lub spotkania w
siedzibie firmy celem wyjaśnienie ewentualnych niejasności dotyczących przedmiotu zamówienia.
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy/usługodawcy będzie się kierował elementarnymi
zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:
zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
zasadą uczciwej konkurencji,
zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.
Niniejszy Konkurs na wyłonienia Kandydata do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu może zostać unieważniany
przez Arkuszową Drukarnię Offsetową sp. z o.o. bez podania przyczyny
Miejsce składania ofert:
Oferty Kandydatów na W/w stanowisko prosimy składać osobiście w siedzibie Arkuszowej Drukarni Offsetowej w
terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

