Wieluń, dn.07.04.2017r.

Zapytanie ofertowe
Korona Candles S.A.
ul. Fabryczna 10
98-300 Wieluń
Tel: +48 43 843 77 00
Fax:+48 43 843 77 88
e-mail: sekretariat@koronacandles.com
www.koronacandles.com
Korona Candles S.A. zaprasza do składania ofert na realizację usług badawczych
związanych z realizacją projektu w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 1 – wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa;
Działanie 1.1. – Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 – Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie badań przemysłowych w ramach projektu związanego
z utworzeniem linii pilotażowej do innowacyjnego procesu wytwarzania świec w zakresie
identyfikacji związku/ów chemicznych odpowiadających za białe przebarwienia (wykwity,
szrony) powstałe na produktach świecarskich, zbadanie ich parametrów chemicznych oraz
określenie przyczyn sposobu ich powstawania, a następnie opracowanie metody ich
eliminacji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Z uwagi na poufny charakter szczegółowe informacje dotyczące założeń projektowych będą
udostępniane zainteresowanym oferentom po podpisaniu klauzuli poufności.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem
i przekazaniem wyników prac dokonanych w ramach powyższej usługi, a także ich
weryfikacji wraz z Zamawiającym w celu potwierdzenia uzyskania założonych przez
Zamawiającego oczekiwanych wyników.
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia tj. dostarczenia raportu z przeprowadzonych badań
przemysłowych ustala się do dn. 31.05.2018r.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.
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4. Termin ważności oferty:
Termin ważności oferty – nie krótszy niż 30.06.2017r.
5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy dostarczyć:
• na adres Korona Candles S.A., ul. Fabryczna 10, 98-300 Wieluń
lub
• na poniższe adresy mailowe:
o sekretariat@koronacandles.com
o oferty@koronacandles.com
o m.zawadzka@koronacandles.com
Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 07.04.2017r. od godz. 08:00 i będą one
przyjmowane do dnia 20.04.2017r. do godz. 15:00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
6. Zawartość oferty:
Oferta w zakresie przedmiotowych badań przemysłowych musi zawierać:
✓ Opis realizacji badań przemysłowych wraz z opisem zastosowanych
technologii/rozwiązań technologicznych
✓ Termin realizacji badań przemysłowych
✓ Cenę netto i brutto obejmującą przeprowadzenie badań przemysłowych
✓ Ryzyka pozytywnego rezultatu
✓ Termin ważności oferty
✓ Warunki płatności
✓ Podpis osób upoważnionych do reprezentacji
✓ Informacje na temat:
o Wiedza i doświadczenie oferenta
.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie
Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Zamawiający
wymaga jedynie, aby Wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie do
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami projektowymi
(dostępnymi po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności). Wykonawca
złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku.
o Potencjał techniczny (wyposażenie)
.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie
Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Zamawiający
wymaga jedynie, aby Wykonawca posiadał niezbędne zasoby techniczne do
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami projektowymi
(dostępnymi po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności). Wykonawca
złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku.
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o Potencjał kadrowy (kompetencje)
.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie
Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Zamawiający
wymaga jedynie, aby Wykonawca posiadał niezbędną kadrę do realizacji
przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami projektowymi (dostępnymi po
podpisaniu umowy o zachowaniu poufności). Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnieniu w/w warunku
o Zakres wykluczenia
.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielone
podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (OFERTY
WYKLUCZONE). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między podmiotem Korona Candles S.A. lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Korona Candles
S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Korona Candles S.A.
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.

7. Inne postanowienia
.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta
umowa warunkowa na świadczenie usług. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach
Zamawiającego po wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie uzależniona od
otrzymania dofinansowania.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie:
a) dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub
innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania
i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art.2 pkt 83 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega ocenie jakości
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których
mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2015r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B –
podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
b) dla pozostałych podmiotów – uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie Oferentowi
wykonania części merytorycznej projektu.
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Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które
mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Dla
dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna. Ewentualne zmiany
zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one
mogły być wprowadzane z powodu: wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie
i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, wystąpienia obiektywnych
przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, wystąpienia
okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej, zmiany istotnych
regulacji prawnych, zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze
z Instytucją Pośredniczącą.
Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków
odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez
dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn
takiego zakończenia postępowania.
Informacje o wyniku postępowania Zamawiający umieści na swojej stronie
internetowej oraz powiadomi każdego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę drogą
elektroniczną na adres wskazany w Formularzu Ofertowym.

8. Kryteria wyboru oferty:
Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami:
✓ ETAP I – weryfikacja formalna oferty
.
- weryfikacja na podstawie sprawdzenia, czy zostały spełnione wszystkie
wytyczne z punktu nr 6 „Zawartość oferty” niniejszego zapytania ofertowego.
Niespełnienie któregokolwiek z punktów wyklucza ofertę z dalszej
weryfikacji.
✓ ETAP II – weryfikacja merytoryczna oferty
- weryfikacja na podstawie sumy punktów za poniższe kryteria:
o Potencjał techniczny (wyposażenie) – (0-5 pkt)
o Potencjał kadrowy (kompetencje) – (0-5 pkt)
o Merytoryka opisanych ryzyk pozytywnego rezultatu – (0-5 pkt)
o Merytoryka opisu realizacji badań przemysłowych – (0-5 pkt)
o Zastosowane technologie/rozwiązania technologiczne – (0-5 pkt)
o Cena – (0-5 pkt)
Zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decydującym kryterium
będzie Cena.
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9. Kontakt:
Osobą upoważnioną do udzielania informacji związanych z przedmiotem zamówienia jest
pani Monika Zawadzka-Basińska w godz. 07:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.
tel. kom.: +48 660 726 622
tel.: +48 843 77 00
fax: +48 843 77 88
e-mail: m.zawadzka@koronacandles.com

Zatwierdził
Prezes Zarządu – Andrzej Wróbel
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