
  
   

    
 

         

     
 
 
                     Słupsk, dnia 18.02.2016 r. 
 
 

 
 

Zapytanie ofertowe: 

Na badanie uzysku biogazu z poszczególnych osadów b ędących odpadami w procesie 
podczyszczania ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego przetw órstwa łososia – 

sprawa nr 02/PI/2016. 

Przedmiot zamówienia przewidywany jest do objęcia dofinansowaniem w ramach Działania 1.2 
Sektorowe programy B+R „INNOCHEM” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
 
Zapytanie skierowane do: 

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 2014 r., która podlega ocenie jakości 
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 
pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. 
Możliwe jest również wykonanie zlecenia przez inny podmiot niż wymieniony powyżej, jednak wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.  
 

1. Zamawiaj ący: „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.  
 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na 
zasadach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania zamówień 
dostępnym na stronie http://www.wodociagi.slupsk.pl/category/przetargi/. Do postępowania nie 
mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.   
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania warunków zapytania ofertowego. 
Językiem postępowania w sprawie niniejszego zamówienia jest język polski. 
 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: jest badanie uzysku biogazu z poszczególnych osadów 

będących odpadami w procesie podczyszczania ścieków przemysłowych z zakładu 
produkcyjnego przetwórstwa łososia w MORPOL S.A. i/lub ich mieszanek  z osadami 
ściekowymi dla większego uzysku biogazu. 

Zakres prac obejmuje: 

• Wypożyczenie i obsługę urządzenia do automatycznego pomiaru metanu w czasie 
rzeczywistym 

• Dostarczenie urządzenia do siedziby Zamawiającego 

• Wykonanie w siedzibie Zamawiającego testów służących określeniu potencjału biogazu 
poszczególnych substratów lub mieszaniny substratów, dostarczonych przez 
Zamawiającego. W ramach projektu przewiduje się wykonanie 3 testów w oparciu o 
odpady z przemysłu rybnego. Każdy test musi trwać min. 1 miesiąc. Wszystkie 



  
   

materiały niezbędna do przeprowadzenia testów mają być dostarczone przez 
Wykonawcę. 

• Przygotowanie w formie pisemnej raportu zawierającego wyniki badań wraz z ich 
interpretacją. Koszt zawiera wypożyczenie urządzenia, obsługę urządzenia i wykonanie 
testów na oczyszczalni Słupsk oraz opracowanie wyników wraz z interpretacją.  

Kod CPV usługi: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 
 

 
4. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich spełnieni a:  

 
1) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykon ania zamówienia .  

Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  w 
sytuacji, kiedy wykaże że dysponuje: 
 

− jedna osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie i wiedzę specjalistyczną z zakresu 
fermentacji metanowej i pomiaru biogazu rożnych substratów do fermentacji 

 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedłoży: 

o CV z informacją o doświadczeniu i posiadanej wiedzy 
 

2) Posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 
przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania;  
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

3) Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia przedstawionych 
powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie 
spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki 
Wykonawca spełnia.  
 

5. Termin wykonania zamówienia: przeprowadzenie badań planowane jest w roku 2017. 
Badania należy prowadzić przez okres sześciu miesięcy. 
Termin wykonania zamówienia uzależniony jest od terminu podpisania umowy o 
dofinansowanie.  

 
6. Zamówienia cz ęściowe: nie dotyczy. 

 
7. Opis kryteriów oceny i wyboru ofert:  

 
 

Oferty zostan ą ocenione przez Zamawiaj ącego w oparciu o nast ępujące kryteria i ich 
znaczenie: 

 
 
l.p.  

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 
otrzymać oferta za 

dane kryterium 
1.   

Cena (Pc) 
 

60% 
 

60 punktów  
2.   

Parametry techniczne urządzenia (Pt) 
 

20% 
 

20 punktów 
3.   

Doświadczenie (Pd)  
 

20% 
 

20 punktów 
 

� Zasady oceny kryterium "Cena" 
W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów, każda następna oferta będzie 
przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru: 



  
   

 
Pc = (Cn : Co) x 60  
Pc - ilość punktów za cenę (max. 60)  
Cn - cena najniższa wśród ofert ocenianych – w PLN 
Co - cena danego Wykonawcy – w PLN 

 
 

� Zasady oceny kryterium „Parametry techniczne urz ądzenia"  
 
W kryterium tym zamawiający będzie oceniał parametry techniczne urządzenia do 
automatycznego pomiaru ilości biogazu (ciągłość, częstotliwość i długość pomiarów w czasie 
rzeczywistym) 
 
 

Parametry  techniczne urz ądzenia  
 

Ilość przyznanych małych punktów  

 
możliwość badania uzysku biogazu równoległe 
kilku substratów  

za wykazanie możliwości badania uzysku 
biogazu równolegle kilku substratów – 1 
punkt za każdy substrat  

 
automatyczny on-line pomiar objętości i 
przepływu biogazu 

 
za wykazanie możliwości automatycznego 
pomiaru on-line - 1 punkt  

 
W kryterium tym oferta z największą ilością małych punktów otrzymuje 20 punktów, każda 
następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z największym 
doświadczeniem wg wzoru: 
 
Pt = (Pb : Pmax) x 20  
Pc - ilość punktów za parametry techniczne (max. 20)  
Pmax –  najlepsze parametry techniczne 
Pb – parametry techniczne w badanej ofercie  
 
 
 

� Zasady oceny kryterium „Do świadczenie":  
 
W kryterium tym zamawiający będzie oceniał doświadczenie Wykonawcy w następujący 
sposób:  
 

Doświadczenie Wykonawcy  
 

Ilość przyznanych małych punktów  

ilość przeprowadzonych badań w takim samym lub 
podobnym zakresie 

za wykazanie 1 badania Wykonawca 
otrzyma 1 punkt   

Publikacje naukowe o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym   

Za wykazanie 1 publikacji Wykonawca 
otrzyma 1 punkt   

 
 
W kryterium tym oferta z największą ilością małych punktów otrzymuje 20 punktów, każda 
następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z największym 
doświadczeniem wg wzoru: 

 
Pd = (Do : Dn) x 20  
Pd - ilość punktów za doświadczenie (max. 20)  
Do – ilość małych punktów oferty badanej 
Dn – największa ilość małych punktów  

 
− Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców, 

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu  

− Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów tj. sumę 
punktów przyznanych w ww. kryteriach. 



  
   

− Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą 
zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb. 

− Oferta z najwyższą liczbą punktów odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w 
niniejszym zapytaniu zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. 

 
8. Zawarto ść oferty:  

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu,  sporządzony 
na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 
Zamawiającym, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

4) Zaparafowany wzór umowy warunkowej, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

5) CV dla osoby wskazanej do wykonania zamówienia. 
 

9. Miejsce oraz termin składania ofert:  
Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: jrp@wodociagi.slupsk.pl w terminie do dnia 
25.02.2016 r. godz. 12:00 . 

 
10. Osoby do kontaktów: 

1) Donata Feszak tel. 59 841 84 00. 
2) Jolanta Fracka tel. 695 022 801. 

 
11. Termin zwi ązania ofert ą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres  

60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

12. Zamawiaj ący zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi si ę zakończyć wyborem 
wykonawcy usługi i mo że zostać uniewa żnione bez podania przyczyny.  
 

13. Warunki płatno ści : Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w okresach miesięcznych, po  
dostarczeniu miesięcznego sprawozdania z wykonania części przedmiotu zamówienia oraz po 
podpisaniu częściowych protokołów  zdawczo – odbiorczych. Ostatnia płatność nastąpi po 
przedstawieniu sprawozdania podsumowującego poszczególne badania oraz podpisania 
protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony. 
 

14. Informacje na temat zakresu wykluczenia: Zamawiający wykluczy z postępowania 
Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.   
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 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.  

Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 
Zamawiającym, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
 

15. Warunki zmiany umowy:  
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy z uwzględnieniem następujących 

warunków:  
a) zmian w zakresie danych adresowych;  
b) zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia; 
c) zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości bądź zakresu badań, 



  
   

d) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w 
celu wykonania umowy; 

e) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, 
uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.  

 
 

16. Zamawiaj ący zastrzega, że zapytanie rynku nie musi si ę zakończyć wyborem wykonawcy 
usługi i mo że zostać uniewa żnione bez podania przyczyny. 
 

17. Załączniki :  
1) Załącznik nr 1 -Formularz Oferty 
2) Załącznik nr 2 -Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu.  
3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z           

Zamawiającym. 
4) Załącznik Nr 4 - wzór umowy warunkowej. 

 
 

18. Informacja o wyniku post ępowania : Zamawiający poinformuje Wykonawców w terminie 
związania ofertą. 

                                                                                                   


