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Zapytanie o ofertę

W ałliązku z realizacją projektu ,,opracowanie innowacyjnych produktÓw
izolacyjnych dla budownictwa energooszczędnego'' wsplłfinansowanego pzez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
realizowanego W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-202Q oś priorytetowa l Wykorzystanie działalności
badawczo rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 numer projektu RPMA.O1.02.00-
14-5636/16

sTYRoPMlN SPÓŁKA z oGRANlczoNĄ oDPoWlEDzlALNoŚc4 zaprasza do
składania ofert na zakup:

- Surowiec biały o gľanulacji í,0-2n0 mm
- Surowiec biały o granulacji 0,70-í,0 mm
o kodzie cPv 4{|í1000-ĺ

Skróconv opis proiektu

Celem pĘektu jest opracowanie grupy innowacyjnych produktów - styropianów
o zwiększonych parametrach izolacyjności, odporności na wilgoć oraz akustyki
a ta}<Że zwiększonej ognloodpornoŚci. Styropmin zakłada opracowanie w ramach
projektu 3 nowych grup produktów izolacyjnych dla budownictwa o podwyższonych
parametrach użytkownych.
Projekt obejmuje badania pzemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
realizowane przez dział badawczo rozwojowy Styropmin Sp. z o.o.
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Dane zamawiaiaceoo

STYROPMIN Sp. z o.o.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 7ĺ
05-300 Mińgk Mazowiecki
NlP: 822-00ĺ-08-55
tel. (25) 769 32 24
fax (25) 759 32 25

opis pľzedmiotu zapvtania

_ Surowiec biały o granulacji 1,0-2,0 mm
_ Surowiec biały o granulacj! 0,70-1,0 mm
o kodzie CPV 44111000-1

W zależnoŚci od typu surowca pzewiduje się produkty finalne do aplikacji
fasadowych, podłogowych oraztzł,l. ĺomiązań specjalistycznych. Zakres uziarnienia
surowca od 0,6-2,0 mm W zależności od Ępu zastosowania oraz od typu produkcji.

Wvmaoan ia dotvczace oferentów

Zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu opeľacyjnego
Województwa Mazowieckiego, oferentami nie mogą byé przedsiębiorstwa
powiązane kapltałowo bądźosobowo ze Styropmin Sp. z o.o.
oferent powinien posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie
oferowanych surowców przeznaczonych do badań.
oferent może złoŻyć ofertę częŚciową w ramach zamówienia.

Krvteria ocenv oferfil:

ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu

o Warunki finansowe: cena 25o/o

w ramach tego kryterium pod uwagę będzie brana cena netto za surowiec zawarty w
zapytaniu (koszt za 1 tonę surowca)
Punktacja:
23 punkty najwyższa cena
24 punkty "średnia'' cena
25 punktów najniższa cena
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Maksymalna ilośé punktów, jaką ofeńa może uzyskać w wyniku oceny wynosi 25 pkt
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Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie pÍzez
komisję powołaną pÍzezZarząd Spółki Styropmin w celu oceny ofert'

. Termin płatności 25%
Punktacja:
23 pkt - 30 dni
24 pkt - 60 dni
25 pkt - 90 dni

Maksymalna ilośl punktów, jaką oferta może uzyskaé w wyniku oceny wynosi 25 pkt.
Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawańych w ofercie pÍzez
komisję powołaną przezZarząd Spółki Styropmin w celu oceny ofert.

o Jakośl, funkcjonalnośé 25%
Punktacja:
23 pkt - zadowalająca
24 pkt- dobra
25 pkt - bardzo dobra

Maksymalna iloŚi punktiw, jaką oferta może uzyskaé w wyniku oceny wynosi 25 pkt.
Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie przez
komisję powołaną przezzarząd Spółki Styropmin w celu oceny ofert.

. czas realizacji dostawy 25olo

Punktacja:
23 pkt - 6-7 dni
24 pl<i.- 3-5 dni
25 pkt - 1-2 dnt

Maksymalna ilośl punktów, jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi 25 pkt.
Punktacja zostanie pÍzyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie pÍzez
komisję powołaną przezzarząd Spółki Styropmin w celu oceny ofert.

Zamówienie zogtanie udzielone oferentowl, który otrzyma najwyższą ticzbę
punktów

Fiľma Styropmin sp. z o.o. informuje, że zaslrzega sobie możliwośó:
o prowadzenia dalszych rokowań z wybranymi oferentami
. zmian umowy zawartej w wynlku przeprowadzonego postępowania

o udzielenie zapytania ofeńowego popftzez wprowadzenie zamÓwień
dodatkowych, zamówień uzupďniających z wykonawcą zamiennych, korekt
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i roałliązań logisýcznych - najlepszych z punktu widzenia lnwestora w trakcie
realizacji inwesýcji.
Wydłużenia terminów wykonania zamówien|a w trakcie realizacjl projektu,
zawartych w umowie z wykonawcą
U nieważnien ia postępowania bez podan ia pnyczyn

Termin realizacii umowv: do 30.09.20ĺ8 roku

Termin składania ofertv: 19.í0.20í7 roku (7 dni od dnia nasĘpnego po dniu
upublicznienia zapytania ofertowego)

ofertę można złożyé:
- osobiścle w formie pisemnej,
_ za pośrednictwem poczty,
_ drogą mailową.

Postanowienia końcowe lnwestora:
Styropmin sp. z o.o. zapewnia, że wszyscy oferenci mają taki sam dosĘp do
informacji dotycących zamówienia na zakup:

_ Surowiec biały o granulacji 1,0_2,0 mm
- Surowiec biały o granulacji 0,70-1,0 mm
o kodzie CPV 44111000-1

i żaden wykonawca nie jest uprzywileJowany względem pozoskłych,
a posĘpowanie pneprowadzone jest w sposób transparentny.
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