
                                  

  

Grodzisk Mazowiecki, dnia 2018-01-26 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

 

 

Zamawiający realizuje projekt nr POIR.01.02.00-00-0045/16 w ramach programu sektorowego 
„INNOCHEM”, finansowany ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” przez 
Fundusze Europejskie oraz Narodowe Centrum Badao i Rozwoju. Zgodnie z zasadami  Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój zapraszamy potencjalnych dostawców do składania ofert na poniżej 
opisane towary / usługi: 
 
 
Informacje o ogłoszeniu 
 
Tytuł zamówienia (*wymagane) 
 
Technik, członek zespołu badawczego 
 
Termin składania ofert (*wymagane) 
Do dnia 03.02.2018 
 
Nazwa zamawiającego (beneficjenta) 
ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O. 
 
Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane) 
 

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 

www.ado.com.pl 

Email: biuro@ado.com.pl 



                                  

  

Sposób składania ofert: email, pocztą  lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (dane w nagłówku 
niniejszego pisma ogłoszenia  – w przypadku składania ofert osobiście lub pocztą lub kurierem termin 
zostanie dotrzymany pod warunkiem doręczenia do siedziby Zamawiającego)  
Termin składania ofert: 03 lutego 2018 r. 
 
Warunki dostawy – siedziba Zamawiającego: DAP (wg nomenklatury Incoterms) 
 
Adres e-mail, na który należy wysład oferty 
 
a.sienko@ado.com.pl 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia (*wymagane) 
Arkadiusz Sieoko 
 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
22 724 30 21 
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia (*wymagane) 
Technik, członek zespołu badawczego 
 
Kategoria ogłoszenia 
 
Usługi 
 
Podkategoria ogłoszenia 
Druk 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo 

Wszystkie województwa 

Powiat 

Wszystkie powiaty 

Miejscowośd 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
Cel zamówienia (*wymagane) 



                                  

  

Usługa realizowana w ramach projektu 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” 
 
 
Przedmiot zamówienia (*wymagane) 
 
Poszukujemy osoby do pełnienia funkcji Technika, który będzie członkiem zespołu badawczego.  
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę aparatury badawczej i urządzeo 
wykorzystywanych w ramach projektu; przygotowywanie komponentów; prowadzenie dokumentacji / 
bazy danych;   
Częśd prac badawczych będzie mógł realizowad samodzielnie. 
 
Kod CPV (*wymagane) 
 
    71356300-1 
 
Nazwa kodu CPV 
 
Usługi wsparcia technicznego 
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia 
 
Harmonogram realizacji zamówienia (*wymagane) 
 
Możliwośd podjęcia pracy od 05.02.2018, przez około 16 miesięcy trwania projektu. 
 
Warunki udziału w postępowaniu 
 
Warunki udziału w postępowaniu 
Oferta musi zawierad: 

 Imię i Nazwisko oferenta, 

 Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, 

 Termin ważności oferty, 

 Oferta musi byd podpisana.  

 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium dostępu i kryteriów wyboru oferty 
(jak w treści zapytania ofertowego). 

 
 
 



                                  

  

Potencjał techniczny 
 
Wymagania:  

1) gruntowna znajomośd tematyki związanej z tematem projektu (wyskokotemperaturowe ogniwa 
paliwowe) 

2) udokumentowana praktyka w zakładzie produkcyjnym z branży poligraficznej 
3) wykształcenie min. Średnie, preferowany student 
4) dyspozycyjnośd - nienormowany czas pracy 

 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
Osoba fizyczna 
 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Nie dotyczy 
Dodatkowe warunki 
 
Wartośd wynagrodzenia powinna byd podana w cenie brutto (umowa zlecenie);  

szacunkowy czas pracy: średnio 50 roboczogodzin / miesięcznie; 

forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 

 
Warunki zmiany umowy 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mied 
wpływ na treśd składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało 
wystosowane zaproszenie ofertowe oraz od których otrzymano ofertę i będzie ono dla nich wiążące. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwośd udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od 
określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób 
odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na 
prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.: 
występuje niepełna zgodnośd produktu z opisem przedmiotu zamówienia; 
występuje niepełna zgodnośd warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w 
zapytaniu ofertowym. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do 
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
Dodatkowych informacji udziela p. Arkadiusz Sieoko pod adresem email: a.sienko@ado.com.pl 
 
Lista dokumentów/oświadczeo wymaganych od Wykonawcy 
Nie dotyczy 



                                  

  

Zamówienia uzupełniające 
Nie dotyczy 
 
Ocena oferty 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji (*wymagane) 
 
Firma ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O. dokona oceny otrzymanych ofert kierując się 
następującymi kryteriami: 

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:  
złożenie oferty w terminie;  
doświadczenie zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu 

2. Kryterium oceny ofert:  
Cena za 1 miesiąc pracy netto: 100%  

3. 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 Dostawcy 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. ARKUSZOWA DRUKARNIA 
OFFSETOWA SP. Z O.O. może zwrócid się do oferentów o dodatkowe informacje lub spotkania w siedzibie 
firmy celem wyjaśnienie ewentualnych niejasności dotyczących przedmiotu zamówienia. 
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy 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. 
 
Wykluczenia 
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym*. 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi 



                                  

  

w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

 
 
 
 

 
 


