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10-11-2015 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Wybór dostawcy na odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali 
przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad wzrostem 

wydajności procesu karbonizacji. 
(„Zapytanie”) 

 

 
1. Informacje wstępne 

 

1.1. Zamawiający: 

CIECH R&D Sp. z o.o. 

ul. Wspólna 62 

00-684 Warszawa 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 146846382 

NIP: 5252562421 

KRS: 0000473551 

Kapitał zakładowy: 35 500 000,00 PLN wpłacony w całości 

 

1.2. Informacje ogólne:  

 

1.2.1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Zapytaniu oraz udostępniane Oferentom w 

trakcie postępowania, przekazywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty („Oferta”) i w 

żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie 

uczestniczącym w postępowaniu. 

1.2.2. Zamawiający informuje i zastrzega, iż niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty i nie powoduje po 

stronie Oferenta powstania jakichkolwiek podstaw do żądania zawarcia z Zamawiającym lub 

jakąkolwiek inną spółką z Grupy Chemicznej Ciech jakiejkolwiek umowy. 

1.2.3. Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym koszty związane ze 

sporządzeniem i przedłożeniem Oferty ponosi Oferent, niezależnie od wyniku postępowania. 

Złożenie Oferty nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego jakiejkolwiek 

odpowiedzialności z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w niniejszym 

postępowaniu. 

1.2.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu 

składania Ofert, zmodyfikować treść Zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Oferentom. W przypadku, gdy zmiana 

powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający przedłuży termin składania 

Ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w Ofertach zmian wynikających z 

modyfikacji treści Zapytania.  
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1.2.5. Postępowanie może zostać odwołane lub unieważnione przez Zamawiającego na każdym jego 

etapie, bez podania przyczyn takiego unieważnienia i nie daje ono podstaw do występowania 

z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Zamawiającego. 

1.2.6. Zamawiający może wykluczyć Oferenta z udziału w postępowaniu w szczególności w przypadku, 

w którym Oferent umyślnie złożył nieprawdziwe informacje. 

1.2.7. Zamawiający może odrzucić złożoną przez Oferenta Ofertę, w szczególności, gdy Ofertę złożono 

po terminie lub Oferta nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu. 

1.2.8. Zarówno w przypadku wykluczenia Oferenta, jak i odrzucenia jego Oferty, Zamawiający nie jest 

zobowiązany do składania wyjaśnień, a Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

1.2.9. Oferentowi przysługuje prawo składania pytań uszczegóławiających do przedmiotu Zapytania, 

jednak nie później niż do dnia 17.11.2015 do godz. 16:00, na adres e-mail 

Magdalena.Ryzkowska@ciechgroup.com 

1.2.10. Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do kontaktowania się z Oferentami: 

 

 Strona Merytoryczna:  

 Krzysztof Grzybowski, tel. 22 639 11 26 , e-mail: Krzysztof.Grzybowski@ciechgroup.com 

  

 Strona Formalna:  

 Magdalena Ryżkowska, tel.22 639 17 43, e-mail: Magdalena.Ryzkowska@ciechgroup.com 

 

 

2. Przedmiot konkursu Ofert 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla Ciech R&D wyceny korzystania z instalacji 

produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac 

badawczo-rozwojowych nad wzrostem wydajności procesu karbonizacji. 

2.2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu Zapytania zostały opisane w Załączniku nr 2. 

2.3. Wynagrodzenie za usługę płatne będzie w pierwszą środę, następującą po upływie 30 dni od daty 

doręczenia prawidłowej faktury, wystawionej po potwierdzeniu wykonania usług przez osoby wskazane 

przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

3. Przebieg i harmonogram postępowania 

 

3.1 Termin składania Oferty wskazany został w punkcie 6 Zapytania. 

3.2 Zamawiający zastrzega, iż złożona przez Oferenta Oferta będzie mogła podlegać dalszym negocjacjom.  

3.3 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich uczestników. 

3.4 Termin związania ofertami wynosi 180 dni od daty otwarcia Ofert. 
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4. Warunki udziału w postępowaniu 

 

Wykaz niezbędnych dokumentów, które Oferent winien przedłożyć Zamawiającemu, określony został w punkcie 

7 Zapytania. 

 

5. Wybór Dostawcy 

 

5.1 Zamawiający wybierze Oferenta, który spełni wymagania Zamawiającego oraz którego Oferta uznana 

zostanie za najkorzystniejszą. 

5.2 Kryterium wyboru dostawcy 

Koszt odpłatnego korzystania/miesiąc – 70 pkt 
Zdolność produkcyjna kolumny: 
150-200 ton/doba – 10 pkt 
201-250 ton/doba – 20 pkt 
Powyżej 251 ton/doba – 30 pkt 
 

5.3 Oferentowi wybranemu w toku postępowania, nie przysługuje roszczenie wobec spółek z Grupy 

Chemicznej Ciech o zawarcie jakiejkolwiek umowy. Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi na 

zasadach określonych osobno, z zastrzeżeniem, iż istotne warunki takiej umowy, określone w niniejszym 

Zapytaniu, nie mogą być mniej korzystne od zaproponowanych przez Oferenta w toku niniejszego 

postępowania. 

5.4 Oferentom, którzy nie zostali wybrani w toku postępowania, nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu 

zakończenia postępowania i wyboru innego Oferenta, bądź zakończenia postępowania bez dokonania 

jakiegokolwiek wyboru. 

 

6. Termin, miejsce i sposób złożenia ofert 

 

6.1. Ofertę w wersji elektronicznej, zabezpieczoną hasłem dostępu, należy przesłać do dnia 17 listopada 

2015 roku do godziny 16:00, na adres: Magdalena.Ryzkowska@ciechgroup.com 

6.2. Hasło do Oferty należy przesłać na ten sam adres e-mail w dniu 17 listopada 2015 roku, pomiędzy 

godziną 16:30 i 17:00. 

6.3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, 

że uczyni to przed upływem terminu składania Ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie Oferty, wymaga 

złożenia w sposób opisany powyżej z dopiskiem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

 

7. Sposób przygotowania i zawartość Oferty 

 

7.1. Oferta powinna być wyrażona w polskich złotych. 

7.2. Oferent musi ustalić i uwzględnić wszystkie koszty i opłaty związane z charakterem prac, wynikające z 

lokalnych warunków i ograniczeń oraz uwzględnić wszystkie inne czynniki mogące wpłynąć na koszty 

kontraktu.  

7.3. Wymaga się, aby wszystkie strony Oferty były ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do 

składania oświadczeń w imieniu Oferenta, a całość połączona i opatrzona datą złożenia Oferty. 

mailto:Magdalena.Ryzkowska@ciechgroup.com
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7.4. Wymaga się, aby Oferta została złożona wraz z wymaganymi dokumentami, w formie elektronicznej, w 

jednym pliku zawierającym spis treści, w formacie Microsoft Office bądź PDF, chronionym hasłem 

dostępu. 

7.5. W przypadku, jeśli Oferta jest podpisywana przez osoby, które nie są wskazane w aktualnym odpisie KRS 

jako upoważnione do reprezentacji Oferenta, wymagane jest załączenie do Oferty upoważnienia dla osób 

podpisujących Ofertę udzielonego przez osoby wskazane w aktualnym odpisie KRS do reprezentacji 

Oferenta. 

7.6. Oferent powinien złożyć według poniższej kolejności następujące dokumenty: 

 

7.6.1. Ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr.1 

 

 

 

 

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

Podpis Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 

OFERTA 
 

z dnia ………………………. roku 
 

Wybór dostawcy na odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali 
przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad wzrostem 

wydajności procesu karbonizacji. 
 

1. ZAMAWIAJĄCY:   
 

CIECH R&D Sp. z o.o. 

ul. Wspólna 62 

00-684 Warszawa 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 146846382 

NIP: 5252562421 

KRS: 0000473551 

Kapitał zakładowy: 35 500 000,00 PLN wpłacony w całości 

 
2. OFERENT: 

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

adres ul. ....................................................................................................................................... 

nr telefonu …................................................ nr faksu .................................................................. 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

………………..…, …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr ……………… 

NIP ............................................................ REGON .................................................................... 

Kapitał zakładowy:…………………………………………………………………….…………………. 

Osoba kontaktowa ...................... nr telefonu ........... nr telefonu kom............ nr faksu ............... 

 

3. OFEROWANY KOSZT I ZAKRES USŁUG: 

Rodzaj usługi Wartość netto 

1. 
 Koszt odpłatnego korzystania/miesiąc  

  
 

 Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
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3.1  ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE DLA KOLUMNY  

Zdolności produkcyjne dla kolumny  

[tona/dobę] 

  

  

  
 

4. OŚWIADCZAMY: 

4.1. Niniejsza oferta uwzględnia wszystkie kompletne i całkowite koszty i opłaty, jakie Zamawiający może 

ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.  

4.2. Wynagrodzenie płatne będzie po upływie 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury, wystawionej 

po potwierdzeniu wykonania usługi przez osoby wskazane przez Zamawiającego. Za datę zapłaty 

uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4.3. Uznajemy się za związanych określonymi w Ofercie postanowieniami i warunkami postępowania 

określonymi w Zapytaniu. 

4.4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 180 dni licząc od dnia złożenia oferty 

wyznaczonego przez Zamawiającego. 

4.5. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie 

zamówienia. 

4.6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w Zapytaniu ofertowym. 

4.7. Okres udostępnienia przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy (Zamawiający dopuszcza możliwość 

udzielenia zamówienia uzupełniającego, jeżeli dodatkowy okres korzystania z aparatury, którego 

dotyczy Zamówienie, będzie niezbędny w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów prac badawczo-

rozwojowych. W sytuacji, o której mowa powyżej, zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 6 

miesięcy) 

4.8. Umowa warunkowa. Podpisanie Umowy właściwej uzależnione będzie od przyznania przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania w ramach Działania 4.1.4 POIR. 

4.9. Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania zamówienia. 

 

 

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

 
Podpis Oferenta 
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Załącznik nr 2 

 
 

Szczegółowy zakres przedmiotu Zapytania Ofertowego 
 
Zamawiający: CIECH R&D Sp. z o.o. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do 

prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad wzrostem wydajności procesu 

karbonizacji. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi kolumna karbonizacyjna o  zdolności 

produkcyjnej min. 150  ton sody na dobę, zapewnienie wymaganych mediów, czynników 

technologicznych oraz personelu technicznego, które gwarantują prawidłowy przebieg procesu 

produkcyjnego, przy zakładanym maksymalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych kolumny 

karbonizacyjnej. Zamawiający zaznacza, że produkt powstały w trakcie prowadzenia prac badawczo-

rozwojowych i spełniający odpowiednie wymagania jakościowe, będzie własnością dostawcy i 

będzie mógł być przedmiotem sprzedaży, a zamawiający zaznacza, że nie będzie rościł praw do 

udziału w zyskach z tego tytułu.  

 

Okres udostępnienia przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy (Zamawiający dopuszcza możliwość 

udzielenia zamówienia uzupełniającego, jeżeli dodatkowy okres korzystania z aparatury, którego 

dotyczy Zamówienie, będzie niezbędny w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów prac badawczo-

rozwojowych. W sytuacji, o której mowa powyżej, zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 

6 miesięcy) 

 

Kryterium wyboru: 
1. Koszt odpłatnego korzystania/miesiąc – 70 pkt 
2. Zdolność produkcyjna kolumny: 

a. 150-200 ton/doba – 10 pkt 
b. 201-250 ton/doba – 20 pkt 
c. Powyżej 251 ton/doba – 30 pkt 

 

Umowa: Umowa warunkowa. Podpisanie Umowy właściwej uzależnione będzie od przyznania przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania w ramach Działania 4.1.4 POIR. 

 

Postanowienia dodatkowe: 

Dla Zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający będzie 

ubiegał się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne. 

Okres związania ofertą: 6 miesięcy  

Szczegółowy harmonogram wykonania zlecenia zostanie ustalony przez strony w umowie właściwej. 

 

Sposób ogłoszenia zapytania ofertowego: 

Strona internetowa: www.ciechgroup.com 
 

 

http://www.ciechgroup.com/

