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Załącznik nr 9 do regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Wnioskodawcy 

HISERT POLSKA Sp. z o.o. 

Lubieszyn 8B72-002 Dołuje 

 

Dane osoby do kontaktu: 

Damian Marcinkowski 

e-mail:  info@hisert.pl 

tel. 694 744 997 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwa i kod CPV 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie emulsji wodnych i/lub wodno-etanolowych 

charakteryzujących się właściwościami hydrofobowymi, odstraszającymi komary i/lub kleszcze 

oraz posiadających właściwości zapachowe z wykorzystaniem substancji pochodzenia 

naturalnego. 

W ramach zlecenia Zleceniodawca planuje przekazać do badań surowiec wyjściowy w postaci 

substancji hydrofobowych, substancji posiadającej właściwości przeciwko komarom i/lub 

kleszczom oraz substancji zapachowych. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć 

Wykonawcy tkaniny na które będą nanoszone opracowane emulsje.  

Zamówienie obejmować będzie: 

1) Badania dotyczące opracowania emulsji wodnych i/lub wodno-etanolowych posiadających 

właściwości hydrofobowe, odstraszające komary i/lub kleszcze oraz właściwości zapachowe: 

 dobór odpowiedniego rodzaju i stężenia substancji hydrofobowych; 

 dobór odpowiedniego rodzaju i stężenia substancji odstraszających komary i/lub 

kleszcze; 

 dobór odpowiedniego rodzaju i stężenia substancji zapachowych, 

 wytypowanie rodzaju materiału na który będzie nanoszona emulsja wodna i/lub wodno -  

etanolowa posiadająca wyżej wymienione właściwości. 

 

2) Charakterystyka właściwości fizykochemicznych otrzymanych emulsji wodnych i/lub wodno - 

etanolowych: 

- badania reologiczne opracowanych kompozycji – przy zmiennych siłach ścinających, 

zmiennej temperaturze oraz przy stałej sile ścinającej i temperaturze a zmiennym 

czasie, a także pomiary lepkości za pomocą wiskozymetru Brookfielda; 

- dobór parametrów nanoszenia powłok na materiał za pomocą dysz rozpylających; 

- dobór odpowiedniej metody suszenia naniesionej emulsji na materiał; 

- analiza FTIR w celu określenia struktury chemicznej uzyskanych kompozycji; 

 analiza za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej - SEM pozwalająca określić 

jednorodność naniesionej powłoki na materiał; 
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 badania stabilności naniesionych powłok poprzez umieszczenie ich w komorze 

starzeniowej i poddanie działaniu promieniowania UV; 

 badania odporności opracowanych powłok na działanie wody. 

 

3) Badania doboru rodzaju dyszy i parametrów rozpylania dla opracowanej emulsji o 

właściwościach hydrofobowych, odstraszających komary i/lub kleszcze oraz zapachowych 

dla procesu przemysłowego - przeniesienie ze skali laboratoryjnej na skalę przemysłową. 

 

Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania. 

1) Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:  

 jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późń. zm.);  

 Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.);  

 Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym;  

 niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym 

obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i 

jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na 

terytorium RP;  

 przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy 

z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 

Nr 116 poz. 730 z późń. zm.), posiadający siedzibę na terytorium RP.  

2) Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania zamówienia. 

Zespół realizujący usługę musi składać się z minimum trzech osób posiadających 

doświadczenie i dorobek naukowy w zakresie związanym z przedmiotowym projektem. 

3) Oferent musi wykazać doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów badawczych na rzecz 

przedsiębiorstw w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty. 

4) Oferent musi dysponować następującymi minimalnymi zdolnościami technicznymi 

(wyposażeniem laboratorium) pozwalającymi na wykonanie badań niezbędnych do realizacji 

usługi: 

 reometrem do pomiaru lepkości metodą płytka-stożka,   

 wiskozymetrem rotacyjnym do pomiaru lepkości dynamicznej,   

 dyszą rozpylającą do nanoszenia dyspersji (np. produkcji firmy Spraying Systems Co. lub 

równoważną), 

 suszarką stacjonarną do procesu suszenia naniesionej powłoki na materiał,   

 spektrofotometrem FTIR w celu określenia struktury chemicznej otrzymanych emulsji   

 skaningowym mikroskopem elektronowym pozwalającym określić jednorodność 

naniesionej kompozycji, 

 komorą starzeniową pozwalającą określić stabilność naniesionej powłoki na materiał. 

5) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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6) Wykonawca, który polega na zasobach rzeczowych innych podmiotów, musi 

wykazać/udowodnić, że będzie nimi dysponował przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

7) Oferent musi zagwarantować włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia 

technologii. 

8) Oferent musi zagwarantować sposób realizacji usługi badawczej korzystny z punktu 

widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, 

surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej. 

9) Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. Ponadto do oferty należy załączyć: 

 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt. 7 zapytania 

ofertowego stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

10) Usługa zostanie zakończona w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy, przy czym 

zostanie podzielona na 2 etapy:  

 I etap, w którym zostanie opracowana emulsja posiadającą właściwości hydrofobowe, 

odstraszająca komary i/lub kleszcze oraz posiadająca właściwości zapachowe, zostanie 

zakończony w okresie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, 

 II etap, w którym będą trwały prace nad dopracowywaniem stabilności emulsji  

naniesionej na materiał oraz nad doborem rodzaj dyszy do rozpylania, będzie trwał nie 

dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia I etapu. 

11) Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy przedwstępnej na realizację usługi, w której 

zobowiąże się do podpisania umowy właściwej nie wcześniej niż 1 września 2017 r. 

 

4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych 

do poszczególnych kryteriów oceny oferty 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem w każdej części: 

 

 

 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 

A. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą 

cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem: 

 

 

[ 

Cmin   

P =   ] x Z 

 C   

 

 

 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Maksymalna liczba 

punktów 

 

Waga kryterium 

1 Cena 80 pkt 80% 

2 Czas realizacji I etapu usługi  20 pkt 20% 
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gdzie: 

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium 

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych 

C – cena w badanej ofercie 

Z – waga kryterium. 

B. W kryterium „Czas realizacji I etapu usługi” oferty będą mogły uzyskać następujące ilości 

punktów: 

 do 3 m-cy od daty podpisania umowy = 20 pkt. 

 powyżej 3 m-cy do 4 m-cy = 0 pkt. 

 

6. Termin składania ofert 

Termin na złożenie oferty wynosi 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania 

ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia, tj. do 17.07.2017 r.  

 

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych). 

1) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym.  

2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  

z przygotowaniem i 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, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

8. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą  

1) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt. 7 zapytania 

ofertowego stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres info@hisert.pl lub w wersji papierowej na 

adres: HISERT POLSKA Sp. z o.o., Lubieszyn 8 B, 72-002 Dołuje, nie później niż do dnia 17.07.2017 

r. godz. 24:00. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną liczy się data wpływu.  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2017 r. dotyczące usługi badawczo-rozwojowej na 

opracowanie emulsji wodnych i/lub wodno-etanolowych charakteryzujących się właściwościami 

hydrofobowymi, odstraszającymi komary i/lub kleszcze oraz posiadających właściwości zapachowe z 

wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego składamy ofertę o następującej treści. 

 

I. WYKONAWCA  

Nazwa Adres 

  

 

Wykonawca jest podmiotem: 

− jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późń. zm.) / 

− Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) / 

− Spółką celową w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym / 

− niezależną jednostką stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadającym akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium (ujętym w aktualnym 

obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i 

jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadającym siedzibę na 

terytorium RP / 

− przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy 

z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 

116 poz. 730 z późń. zm.), posiadającym siedzibę na terytorium RP* 

co potwierdza ……………………………………………………………………… (proszę o 

powołanie się na odpowiednie przepisy prawa, akredytacje, obwieszczenia, komunikaty, 

decyzje itp.) 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

E-mail  
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III. TREŚĆ OFERTY 

 

1. Zespół realizujący usługę 

L.p. 
Imię i nazwisko 

Tytuł naukowy 
Stanowisko 

Doświadczenie i dorobek naukowy związany z 

zakresem zamówienia 

1    

2    

3    

 

2. Posiadane doświadczenie 

L.p. Nazwa wykonanej usługi Zleceniodawca 
Termin wykonania 

usługi 

1    

2    

3    

 

3. Oświadczam, że Wykonawca posiada na swoim wyposażeniu laboratoryjnym aparaturę 

pozwalającą na wykonanie badań niezbędnych do realizacji usługi. 

 

Posiadane wyposażenie laboratoryjne 

Nazwa aparatury Tak Nie Uwagi 

Reometr do pomiaru lepkości 
metodą płytka-stożka   

 
  

Wiskozymetr rotacyjny do pomiaru 
lepkości dynamicznej   

 
  

Dysza rozpylająca do nanoszenia 
dyspersji (np. produkcji firmy 
Spraying Systems Co.)  

 

  

Suszarka stacjonarna do procesu 
suszenia naniesionej powłoki na 
materiał    

 

  

Spektrofotometr FTIR w celu 
określenia struktury chemicznej 
otrzymanych emulsji   

 

  

Skaningowy mikroskop elektronowy 
pozwalający określić jednorodność 
naniesionej kompozycji   

 

  

Komora starzeniowa pozwalająca 
określić stabilność naniesionej 
powłoki na materiał 
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4. Oferta cenowa 

Przedmiot zamówienia Cena netto VAT Cena brutto 

Opracowanie emulsji wodnych 

i/lub wodno-etanolowych 

charakteryzujących się 

właściwościami hydrofobowymi, 

odstraszającymi komary i/lub 

kleszcze oraz posiadających 

właściwości zapachowe z 

wykorzystaniem substancji 

pochodzenia naturalnego. 

 

 

 

 

5. Termin realizacji usługi 

Deklaruję zakończenie realizacji usługi w terminie: 

- do 3 m-cy od podpisania umowy / 

- powyżej 3 m-cy jednak nie później niż do 4 m-cy od podpisania umowy.* 

*niewłaściwe skreślić 

 

6. Oświadczam, że włączę końcowych użytkowników w proces tworzenia technologii. 

Opis sposobu włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia technologii: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

7. Oświadczam, że realizacja usługi będzie korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska 

poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. 

niezbędnych do realizacji usługi badawczej. 

 

8. Termin związania z ofertą: 30 dni od daty wystawienia niniejszej oferty 

 

 

 

 

  ………………………………………….. 

   (data i podpis osoby upoważnionej)  
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 

................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISERT POLSKA Sp. z o.o. 

Lubieszyn 8B 

72-002 Dołuje 

       Pieczęć Wykonawcy       Nazwa i adres Zamawiającego 

            

    

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z HISERT POLSKA Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo, przy 

czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem 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 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. 

 

 

 

 

 

.................................................  ................................................. 

(miejscowość i data)  Podpis Wykonawcy 

 

 


