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STYROPMIN Sp. z o.o.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-001-08-55
tel. (25) 759 3224
fax (25) 759 3225
e-mail: bluro@styropmin.pl

Mińsk Mazowiecka 20.03.2017

Zapytanie o ofertę

z
ze

W

związku
realizacją projektu ,,opracowanie innowacyjnych produktów
izolacyjnych dla budownictwa energooszczędnego'' współfinansowanego pzez Unię
Europejską
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
realizowanego W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. ośpriorytetowa l Wykozystanie działalności
badawczo rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 numer pľojektu RPMA.01.02.00_
14-5636/16
sTYRoPMlN sPlł-KA z oGRANtCzoNĄ oDPoWtEDztAĹNoŚcl4 zaprasza do

składania ofeľt na:

na przeprowadzenie prac badawczych z zakregu badania styropianu oraz
układów z udziałem styľopianu w postaci

o
o

Badań z zakresu odpornoŚci ogniowej
Badań z zakresu reakcji na ogień oraz odziaływania ognia zewnętrznego

Termin realizacji: do 30.09.2018 roku

Skróconv opis proiektu
Celem projektu jest opracowanie grupy innowacyjnych produktów - styropianów o
zw|ększonych parametrach izolacyjnoścl, odporności na wilgoé oraz akusýki a także
zwiększonej ognioodporności. Styropmin zakłada opracowanie w ramach pĘektu 3
nowych grup produktów izolacyjnych dla budownictwa o podwyższonych
parametrach użytkownych
Projekt obejmuje badania przemysłowe 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 Mińsk Mazowiecki
NlP: 822-00í-08_55

tel. (25) 759 3224
fax (25) 759 3225

Opis pzedmiotu zapvtania
Przedmiotem zapytania ofertowego są prace badawcze zakresu badania
styropianu oraz układów z udziałem sĘropianu w postaci
o Badań z zakresu odpornościogniowej
o Badań z zakresu reakcji na ogień oraz odziaływania ognia zewnętrznego
Wvmaoania dotvczace oferentów

o
o
o
.
o

Zgodnie z wymaganiami działania 1.2 . RPOWM , oferentami nie mogą być
przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo bądŹ osobowo ze Styropmin Sp.z o.o.
oferent powinien posiadal stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie
reallzacji projektów o podobnym zakresie oraz skali.
oferent powlnien posiadać akredytację na aktualne metody badawcze
oferent może złoŻyétylko jedną ofertę w ramach zamówienia .
oferent winien posiadać akredytację na aktualne metody badawcze

Krvteria ocenv ofertv:
a

Cena : 50 % - maksimum 50pkt
W ramach tego kryterium pod uwagę będzie brana cena netto za
wykonanie prac badawczych zawartych w zapytaniu (kosá jednostkowy
badania).
Punktacja: od 1- 50 pkt
wg wzoru:

najniższa ofeľowana cona spośród wszystkich oferentów
badanej oferty ) x 50
gdzie Pkc - to ilośó punktów w kryteľium cena
Maksymalna ilośépunktów, jaką oferta może uzyskaó w wyniku
oceny wynosi 50.

Pkc
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Punktacja zostanie pÍzyznana na podstawie informacjizawartych w ofercie
przez komisję powďaną pÍzezZarząd Spółki Styropmin w celu oceny
ofert.
Termin realizacji badania 30 %- maksimum 30 punktów
Maksymalna ilośó punktów, jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny
wynosi 30.
Punktacja:

o

10 pkt powyżej 2 miesięcy

20 pkt 1_2 miesięcy
30 pkt poniżej 1 miesiąca

Punktacja zostanie pĺzyznana na podstawie informacji zawarlych w ofercie
przez komisję powďaną pÍzezZarząd Spółki Styropmin w celu oceny ofert.

.

Wsparcie merytoryczne i techniczne

20o/o

maksimum 20 punktów

Maksymalna ilośćpunktów, jaką oferta może uzyskal w wyniku oceny
wynosi 20.
Punktacja:
10 pkt pzygotowanie prlbek do badań

20 pkt przygotowanie próbekorazanaliza badań iwyników

Firma Styropmin Sp. z o.o. informuje , że zasłrzega sobie możliwośé:

o
o

pľoWädzenia dalszych ľokowań z wybranymi oferentami

zmian umowy zawartej w wyniku pľzeprowadzonego postępowania o
udzielen ie za pyta n ia ofertowego popr:zez wpľowadze

n

ie zamówień

dodatkowych , zamówień uzupďnlających z wykonawcą zamiennych,
korekt i rozwiązań logisýcznych - najlepszych z punktu widzenia

o
o

lnwestora w trakcie realizacji inwestycji.
Wydłużenia terminów wykonania zamówienia
pľojektu' zawaĘch w umowie z wykonawcą

w trakcie ľealizacii

Unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

Termin ważnościofertv 14.04.2017
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Termin składania ofert:
Do 29.03.2017
oferty proszę składal w formie pisemnej, lub elektronicznej na formuIazu
dďączonym do zapýania ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego dokumentu
na adres:

Styropmin Sp.z o.o.
Ul. Gen. K. Sosnkowskiego

7ĺ

05-300 Mińsk Mazowiecki

mail: biuro@lshpl.com
a

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie Zamawiającego
http ://www.stvropm i n. pl/

Postanowienia końcowe lnwestora

:

Styropmin Sp. z o.o. zapewnia, że wszyscy oferenci mają taki sam dostęp do
informacji dotyczących zamówienia na na przeprowadzenie prac badawczych z
zakresu badania styropianu oraz układów z udziałem styroplanu w postaci

o
o

Badań z zakresu odporności ogniowej
Badań z zakresu reakcji na ogień oraz odziaływania ognia zewnętrznego

żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem pozostaých, a postępowanle
przeprowadzone jest w sposób transparentny.
i
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Formulaz do zapytania ofeľtowego
mlejsce, dnia

l

nformacje dotyczące oferenta

Oferta

Po zapoznaniu się z treściąZapytania ofgrtowego z dnia
na
pneprowadzenie prace badawczych z zakľesu badania styropianu oraz
układów z udziałem styropianu w postaci

o
o

Badań z zakresu odporności ogniowej
Badań z zakresu reakcji na ogień oraz odziaływanla ognia zewnętrznego

W ramach realizowanego przez spółkę Styropmin projektu ,,opracowanie
innowacyjnych produktów izo|acyjnych dla budownictwa energooszczędnego''
wspÓłfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego WojewÓdztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, ośpriorytetowa l
Wykozystanie działalnościbadawczo rozwojowej W gospodarce, Działanie 1.2
numer projektu RPMA.O1 .02.00-1 4-5636/1 6
s

kładamy następuJącą ofertę

:

Oferta cenowa

oferowane pÍzez nas cena na przeprowadzenie prac badawczych z zakresu
badania styľopianu oraz układów z udziałem styropianu w postaci

o
o

Badań z zakresu odporności ogniowej
Badań z zakresu reakcji na ogień oraz odziaływania ognia zewnętrznego
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zł netto

Termin realizacii badania (opis)

Wsparcie mervtorvczĘe i techniczne Íopis)

oferta ważna do
r
Do formu!arza dołączono załącznik nr 1 stanowiący integralną częśćdokumentu
zawierającą szczeglłowy zakres Wyceny

oświadczam, Że nie posiadam powiązań kapitałowych i osobowych z
przedsiębiorstwem Styropmin Sp. z o.o.
Podpie:

