ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

dotyczące wyboru kierownika B+R do Projektu obejmującego opracowanie koncepcji i wykonanie
prac B+R, zmierzających do opracowania kompleksowej technologii produkcji prętów okrągłych,
płaskich i żebrowanych ze stali z mikrododatkami Nb, V i Ti z ewentualnym udziałem Mo, B i Al o 6ciu poziomach granicy plastyczności w zakresie 365-650 MPa i udarnościach przewyższających
wymagania obowiązujących norm przedmiotowych, o którego dofinansowanie z Programu
sektorowego „INNOSTAL” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R ” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ubiega się Zamawiający

§ 1. Dane zamawiającego
Zamawiającym jest CMC Poland sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 82, 42-440
Zawiercie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000443829, REGON: 272819315, NIP: 6490001173.
§ 2. Tryb wyboru kierownika prac B+R
Trybem wyboru kierownika B+R jest konkurs ofert, zgodny z zasadą konkurencyjności określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
§ 3. Termin składania ofert
1. Oferty można składać w terminie do dnia 19 października 2017 r., godzina 23:59.
2. Oferty złożone po wskazanym w ust. 1 terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia uznaje się
datę otrzymania oferty przez Zamawiającego.
§ 4. Przedmiot Zapytania Ofertowego
Przedmiotem Zapytania Ofertowego jest usługa w postaci pełnienia funkcji Kierownika B+R w
ramach określonego wyżej projektu.
Do obowiązków kierownika B+R będzie należeć:
1) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Projektu i bieżąca kontrola poszczególnych etapów
Projektu,
2) aktywne uczestnictwo we wszystkich etapach Projektu,
3) nadzór i zarządzanie osobami oraz podwykonawcami uczestniczącymi w Projekcie,
4) zarządzanie czasem Projektu,
5) monitorowanie postępu realizacji zadań oraz weryfikacja wyników poszczególnych etapów
prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Projekcie,
6) monitorowanie ryzyk na każdym etapie realizacji Projektu oraz dokumentowanie działań
podjętych w celu ich ograniczania,
7) składanie Zamawiającemu kwartalnych raportów o przebiegu i stopniu realizacji Projektu,
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8) przedstawienie pisemnych ekspertyz z przebiegu Projektu po zakończeniu etapu badań
przemysłowych oraz etapu eksperymentalnych prac rozwojowych.
Przewiduje się, że łączne zaangażowanie Oferenta w realizację wskazanych powyżej zadań w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie ok. 1,5 tys. roboczogodzin, przy czym Zamawiający
wymaga dyspozycyjności na terenie zakładu Zamawiającego na poziomie minimum 8 godzin/tydzień.
Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego sklasyfikowane są kodem CPV
73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze według
Wspólnego Słownika Zamówień1.
§ 5. Terminy realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego
Przedmiot Zapytania Ofertowego, o którym mowa w § 4 zostanie wykonany w następujących
terminach:
1) Data rozpoczęcia realizacji: 1 kwietnia 2018 r.
2) Data zakończenia realizacji: 31 stycznia 2021 r.
§ 6. Warunki udziału w postępowaniu
1. Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą oferty spełniające poniższe warunki:
1) Przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi określonemu w § 4 niniejszego Zapytania
Ofertowego.
2) Oferent posiada:
a. adekwatne do przedmiotu Zapytania Ofertowego wykształcenie wyższe (tytuł
naukowy profesora nauk technicznych) oraz specjalizację w zakresie metalurgii –
ocena spełnienia kryterium zostanie oparta o załączone do Formularza oferty kopie
dokumentów (potwierdzenie nadania tytułu naukowego).
b. doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie w realizacji prac B+R w obszarze, w
odniesieniu do przedmiotu Zapytania Ofertowego (w szczególności w okresie
ostatnich 5 lat), np. doświadczenie w realizacji projektów obejmujących prace B+R
nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac
B+R do działalności gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R – ocena spełnienia kryterium
dokonana zostanie na podstawie zestawienia zrealizowanych projektów badawczych,
przedstawionych przez Oferenta w Formularzu oferty.
c. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bezpośredniej współpracy
(doradztwo, konsultacje) z przedsiębiorstwami przemysłowymi w zakresie
technologii wytapiania stali w łukowych piecach elektrycznych, pozapiecowej obróbki
ciekłej stali oraz ciągłego odlewania i walcowania wyrobów długich ze stali
jakościowych, w tym stali stopowych. Doświadczenie winno być potwierdzone
odpowiednimi dokumentami (umowa zlecenie, umowa o dzieło), przy czym
dopuszcza się możliwość usunięcia w przedmiotowych dokumentach danych
wrażliwych dla Oferenta (np. wynagrodzenie) lub takich, których ujawnienie mogłoby
spowodować ujawnienie tajemnicy jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. Ocena
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Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.

2

kryterium na podstawie załączonych do Formularza oferty dokumentów
potwierdzających współpracę.
d. publikacje naukowe związane z tematem Projektu na wysokim poziomie
merytorycznym – ocena na podstawie listy publikacji przedstawionych przez
Oferenta w Formularzu oferty.
3) Załączono oświadczenie Oferenta, iż nie jest podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 skutkować będzie
odrzuceniem oferty.

§ 7. Kryteria wyboru ofert
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena usługi – max. 50 pkt. (50%)
b) Deklarowana dyspozycyjność Oferenta na terenie zakładu Zamawiającego (godziny/tydzień) – max.
50 pkt. (50%)
2. Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
PCO = 𝐶𝑚𝑖𝑛 /𝐶O x 50
gdzie:
PCO - liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „cena”,
Cmin – najniższa cena całkowita usługi spośród wszystkich ofert,
CO - cena całkowita usługi wskazana w ofercie „O”.
3. Liczba punktów w kryterium „Deklarowana dyspozycyjność Oferenta na terenie zakładu
Zamawiającego (godziny/tydzień)” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
PDO = DO/ Dmax x 50

gdzie:
PDO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Deklarowana dyspozycyjność Oferenta na
terenie zakładu Zamawiającego (godziny/tydzień)”,
Dmax – najwyższy współczynnik dyspozycyjności (godziny/tydzień) spośród wszystkich ofert,
DO – współczynnik dyspozycyjności (godziny/tydzień) wskazany w ofercie „O”
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4. Maksymalna do uzyskania w postępowaniu liczba punktów wynosi 100. Wygrywa oferta, która
sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach dwóch powyższych kryteriów.
§ 8. Sposób złożenia oferty
1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania Ofertowego – „Formularz oferty”. Wszystkie rubryki formularza powinny zostać
wypełnione. Brak wypełnienia któregokolwiek z pól może skutkować odrzuceniem oferty.
2. Oferta może być złożona w formie
1) elektronicznej na adres: zbigniew.kutyla@cmc.com (skan podpisanej oferty), lub
2) papierowej na adres: CMC Poland Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 82, 42-440 Zawiercie.
§ 9. Procedura wyboru oferty
1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert, w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia
naboru ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę oraz
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.cmc.com/pl/
3. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zawrze umowę warunkową
opiewającą na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
§ 10. Dodatkowe postanowienia
1. Nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia ofert właściwej instytucji w związku z
ubieganiem się o dofinansowanie Projektu ze środków publicznych i ewentualną kontrolą takiego
dofinansowania.
3. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie przez
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu ze środków Programu sektorowego „INNOSTAL”
w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
lata 2014-2020.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego
aneksu i z następujących powodów:
a)
b)
c)
d)

uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
okoliczności siły wyższej,
zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
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e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający
zostanie zobowiązany.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonego
postępowania Oferentowi zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w umowie zawartej z tym Oferentem. Przedmiot zamówienia
uzupełniającego powinien być zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Załącznik:
1. „Formularz oferty”
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