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Zapytanie o ofeĘ

W związku z realizacją projektu 
"opracowanie innowacyjnych produktlw

izolacyjnych dla budownictwa energooszczędnego'' wspďfinansowanego pzez Unlę
Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionatnego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewldztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2a20, oś priofietowa l Wykorzystanle działalności
badawczo rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 numer projektu RPMA.O1'02.00_
14-5636/16

sTYRoPMlN sPlŁKA z oGRANlczoNĄ oDPoWlEDzlALNoŚclą zaprasza do
składania ofert na zakup:

- Surowiec biały o granulacji 1,25-1,8 mm
o kodzie cPv 4/l1í1000-1

Skróconv opis pľoiektu

Celem projektu jest opracowanie grupy innowacyjnych produktów - styropianów
o zwiększonych parametrach izolacyjności, odporności na wilgoé oraz akustyki
a także zwiększonej ognloodporności. Styropmin zakłada opracowanie w ramach
pĘektu 3 nowych grup produktów izolacyjnych dla budownictwa o podwyższonych
parametrach użytkownych.
Projekt obejmuje badania pzemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
realizowane pÍzez dzlał badawczo rozwojowy Styropmin Sp. z o.o.

Dane zamawiaiacego
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opis pľzedmiotu zapvtania

- Surowiec biały o granulacj,1,25-1,8 mm
o kodzie CPV 44111000-1

W zależności od typu surowca przewiduje się produkty finalne do aplikacji
fasadowych, podłogowych oĺazłav,l. rozwiązań specjalistycznych. Zakres uziarnienla
surowca od 1,25-1,8 mm w zależności od typu zastosowania oraz od typu produkcji.

Wvmaqan ia dotvczace oferentów

Zgodnie z wymaganiami Reglonalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, oferentami nie mogą być przedsiębiorstwa
powiązane kapitałcwo bądź osobowo ze Styropmin Sp. z o.o.
oferent powinien posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie
oferowanych surowclw pzeznaczonych do badań.
oferent może złożyć, ofertę częściową w ramach zamówienia.

Kľvteria ocenv ofeľtĺ:

ocen|e pod legają 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 punký najwyższa cena
24 punkty ''Średnia'' cena
25 punktów najniższa cena

Maksymalna ilość punktlw, jaką oferta może uzyskać 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.

o

o

a Termln płatności 25%
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Punktacja:
23 pkt - 30 dni
24 p\<t - 60 dni
25 pkt - 90 dni

Maksymalna iloŚć punktów, jaką oferta może uzyskal w wyniku oceny wynosi 25 pkt'
Punktacja zostanie pÍzyznana na podstawie lnformacji zawartych w ofercie przez
komisję powďaną przezZarząd Spółki Styropmin w celu oceny ofert.

r Jakośl, funkcjonalność 25%
Punktacja:
23 pkt - zadowalająca
24 pkt- dobra
25 pkt - bardzo dobra

Maksymalna ilość punktów, jaką oferta może uzyskaé w wyniku oceny wynosi 25 pkt.
Punktacja zostanie pÍzyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie przez
komisję powďaną przezzarząd Sprłki Styropmin w celu oceny ofert.

. czas realizacji dostawy 25%
Punktacja:
23 pkt - 6-7 dni
24 pkł._ 3_5 dni
25 pkt - 1-2 dni

Maksymalna ilość punktów, jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi 25 pkt'
Punktacja zostanie przyznana na podstawie informaĄi zawartych w ofercie przez
komisję powołaną przezzarząd Spółki Styropmin w celu oceny ofert.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który otľzyma najwyższą liczĘ
punktów

Firma SĘľopmin Sp. z o.o. informuje, że zaslrzega sobie możliwośé:
o prowädzenia dalszych rokowań z wybranyml oferentami
o zmian umowy zawartej W wyniku przeprowadzonego postępowania

o udzielenle zapytania ofertowego poprzez wprowadzenie zamlwień
dodatkowych, zamÓwień uzupďniających z wykonawcą zamiennych, korekt
i rozwiązań logistycznych - najlepszych z punktu widzenia lnwestora w trakcie
realizacj i inwestycj i.

o Wydłużenia terminów wykonania zamlwienia w trakcie realizacji projektu,
zawartych w umowie z wykonawcą

o Unieważnienia postępowania bez podania pÍzyczyn
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Termin realizacii umowv: do 30.09.20í8 roku

Termin składania ofertv: ĺ0.02.2018 roku (7 dni od dnia nasĘpnego po dniu
upublicznienia zapytania ofertowego)

ofertę można złoĘć:
_ osobiście w formie pisemnej,
_ za pośrednictwem poczty,
- drogą mailową.

Postanowienia końcowe lnwestora:
Styľopmin Sp. z o.o. zapewnia, że wszyscy oferenci mają taki sam dosĘp do
informacji dotyczących zamówienia na zakup:

- Surowiec bialy o granulacji 1,25-1,8 mm
o kodzie CPV 44111000-1

i żeden wykonawca nie jest uptzywilejowany względem pozostałych,
a posĘpowanie pľzeprowadzone jest w sposób traneparentny.

W zARZĄDU

z o.o.
ul. Gen. K. 7L

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 257593223

tttřB| NlP 822.00.]0.855, Begon 71027086í


