
  
  

  

  

Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2019 –prowadzone w trybie  rozeznania rynku   

  

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania w zakresie 
iskrobezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „System gromadzenia i analizy danych o charakterze 
strumieniowym, dedykowany dla sieci stacji paliw, którego zadaniem jest optymalizacja kosztów 
dystrybucji i sprzedaży paliw oraz ciągłe (on-line) monitorowanie i wykrywanie zagrożeń związanych z 
wyciekami paliw.”  

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0376/17-00  

  

Data publikacji ogłoszenia  

14-05-2019  

Termin składania ofert  

24-05-2019  

Miejsce i sposób składania ofert  

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: jakub.bularz@aiut.com 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę jakub.bularz@aiut.com   

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia  

Jakub Bularz  

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia  

32 775 40 00  

Skrócony opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania w zakresie iskrobezpieczeństwa do realizacji projektu 
„System gromadzenia i analizy danych o charakterze strumieniowym, dedykowany dla sieci stacji paliw, 
którego zadaniem jest optymalizacja kosztów dystrybucji i sprzedaży paliw oraz ciągłe (on-line) 
monitorowanie i wykrywanie zagrożeń związanych z wyciekami paliw.”  

Kategoria ogłoszenia  

Usługi  

Podkategoria ogłoszenia  

Usługi inne  

  



  
Miejsce realizacji zamówienia  

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice  

Cel zamówienia  

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy odpowiedzialnego za wykonanie badania w zakresie 
iskrobezpieczeństwa   

Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczej polegającej na:  

- badaniu urządzenia w zakresie iskrobezpieczeństwa, pod kątem pracy w strefach zagrożonych 
wybuchem. Analiza ta i badania powinny prowadzić do potwierdzenia zgodności ze standardami:  

CSA 60079-0:15; CSA 60079-11:14;  

UL 60079-0 Sixth Ed.; UL60079-11 Sixth Ed.  

CSA/UL 61010-1-12  

Ze względu na specyfikę zamówienia i indywidualny charakter badania w przypadku dodatkowych pytań 

uprzejmie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny do osoby wskazanej w zapytaniu. Kod CPV  

73100000-3  

Nazwa kodu CPV  

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe  

Harmonogram realizacji zamówienia  

Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 30.10.2019   

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.  

a. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.  

b. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia w zakresie 

przedstawionym w zapytaniu.  

Wiedza i doświadczenie  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

należytego wykonania zamówienia w zakresie przedstawionym w zapytaniu.  

Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który:  

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie całości zamówienia.  

Warunki zmiany umowy  



  
Dopuszcza się zmianę zawartej umowy w sytuacjach wskazanych w podrozdziale 6.5.2 pkt 22  
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w 
zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu realizacji zamówienia w 
uzgodnieniu z wybranym wykonawcą.  

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy  

Lista wymaganych dokumentów:  

1. Oferta  

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

Ocena oferty  

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:  

1. Kryterium punktowanym oceny ofert jest cena (C) - 100 %  

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.  

1) Ilość punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:  

Cena oferty najniższej  

C = --------------------------------- x 100 x W (W – waga kryterium 100 %)  

Cena oferty badanej  

Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 100 pkt.  

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

Wykluczenia  

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 
Beneficjentem  

(Zamawiającym).  

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta 

projektu lub  

osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  



  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia,  

opieki lub kurateli.  

  

  

  

  

  

  

Zamawiający - Beneficjent  

Nazwa  

AIUT SP. Z O.O.  

Adres  

Leona Wyczółkowskiego 113  

44-109 Gliwice śląskie 

, Gliwice  

NIP 6310200340  

  

  


