
                                           
 

 

 

Ekomax Sp. z o.o.                                                                                                          Gliwice 2016.03.14 

Ul.Pszczyńska 206 

44-100 Gliwice 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 01/2016/3.2 RPOWSL 

 

 

Dotyczy projektu pt.  „Wdrożenie technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w 

procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin”  

 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 

III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacjew MŚP” RPO WSL 2014-2020  

 

zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z załączoną specyfikacją 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

 

dotycząca zapytania ofertowego numer        

 

1. Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego. 

 

Ekomax Sp. z o.o.                                                                                                           

Ul.Pszczyńska 206 

44-100 Gliwice  

 

Strona www: WWW.ekomax.com.pl 

Osoba do kontaktu:  

Agnieszka Krupińska  

tel.: 32/ 335-09-33 wew. 29 

fax: 32/ 233-03-24 

kom.: 602-342-347 

e-mail: agnieszka.krupinska@ekomax.com.pl 

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert i nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

 

3. Informacje ogólne. 

3.1 Cel zamówienia  

Celem prowadzonego postępowania jest wyłonienie dostawców  instalacji do prowadzenia destylacji 

ekstrakcyjnej. 

 

3.2 Kod CPV 

 

 42914000-6 Urządzenia do recyklingu.  

 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż  instalacji do odzysku i recyklingu odpadowych 

rozpuszczalników jakie stosowane są w przemyśle. Instalacja ma umożliwiać destylację ekstrakcyjną  

odpadowych rozpuszczalników. Zanieczyszczenia w tym zwłaszcza woda muszą zostać oddzielone od 

rozpuszczalnika. Instalacja powinna składać  się ze zintegrowanych ze sobą  urządzeń w skład których 

wchodzi co najmniej  kocioł do destylacji , zbiornik destylatu ,  układ chłodzący  , zautomatyzowane 

sterowanie , generatora próżni,   rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa (zapobieganie  wybuchowi , 

kontrola poziomu cieczy) .  Kocioł destylacyjny musi być wyposażony w mieszadło celem podtrzymania 

jednorodności mieszaniny w całym procesie. Instalacja  ma umożliwiać precyzyjną  regulację cieśnienia i 

temperatury. Urządzenie musi zapewniać zamknięty obieg procesu podgrzewania , wrzenia , parowania i 

skraplania się , regulację i kontrolę  parametrów. Materiały z jakich ma być zbudowana instalacja muszą być 

odporne na korozję a zwłaszcza działanie czynników zawartych w odpadowych rozpuszczalnikach.  

 



                                           
 

Instalacja musi posiadać niezbędne dopuszczenia i normy tj.   

- w zakresie dyrektyw UE  

- norm ujednoliconych  

Po stronie dostawcy jest dostawa i montaż instalacji. Po stronie zamawiającego wykonanie podejść z 

instalacjami zasilającymi.  

 

4.1 Wymagania techniczne , parametry i wyposażenie:  

Pojemność kotła destylacyjnego : 600 litrów  

Podciśnienie wytwarzane przez pompę próżniową w kotle:  min. -0,8 bara 

Zabezpieczenie przed samozapłonem nitrocelulozy 

 

5. Miejsce i termin wykonania zamówienia. 

 

5.1 Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Ekomax :  Ul.Pszczyńska 206 , 44-100 Gliwice 

5.2 Termin wykonania zamówienia: w terminie do 4 miesięcy od daty udzielenia zamówienia  

6. Warunki udziału w postępowaniu.  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:  

6.1  Zajmują się profesjonalnie działalnością zbieżną z przedmiotem zamówienia , nie są wykluczeni  z 

postępowania na podstawie odrębnych przepisów oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej , organizacyjnej 

i finansowej  gwarantującej realizację przedmiotu zamówienia.  

 

6.2 Posiadają  doświadczenie w realizacji dostaw instalacji o porównywalnym zakresie do niniejszego 

postępowania. Warunek doświadczenie dotyczy jeśli oferent dokonał co najmniej 10 dostaw instalacji 

destylacyjnych gdzie pojemność kotła destylacyjnego jest nie mniejsza niż 600 litrów.   

 

6.3. Oferują gwarancję wynoszącą minimum 12 miesięcy na dostarczoną instalację. Bieg terminu gwarancji 

liczony jest od daty odbioru ostatecznego dostawy i montażu instalacji.  

 

6.4. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki : maksymalnie do 48 h. Krótszy czas reakcji będzie 

dodatkowo punktowany.  

 

6.5. Instalacja musi być zabezpieczona przed samozapłonem nitrocelulozy.  

 

 

7. Przygotowanie oferty i sposób jej złożenia.  

 

Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr. 1) . 

W formularzu oferty zamieszczone są wymagane przez Zamawiającego  oświadczenia a miejsca 

przeznaczone do wypełnienia (miejsca wykropkowane) wypełnia Oferent o dane dotyczące jego oferty. W 

szczególności w formularzu oferty zawarto oświadczenia poświadczające spełnienie opisanych w p. 4, 6 

niniejszej specyfikacji.  

 

Cena ofertowa, podana w „Formularzu oferty” stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe w 

rozumieniu kodeksu cywilnego, w związku z czym w cenie tej należy uwzględnić wszystkie koszty i 

obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w sposób opisany w przedmiocie zamówienia. 



                                           
 

Oferta powinna stanowić jednoznaczną odpowiedź oferenta na pytanie Zamawiającego i nie może być to 

oferta warunkowa, wariantowa , z zastrzeżeniami i wykluczeniami.  
Jeżeli oferent jest podmiotem spoza terenu Polski wartość oferty może wyrazić w walucie swego 

kraju. W takim przypadku Zamawiający celem porównania ofert  przeliczy ceną wyrażoną w walutach 

innych niż obowiązująca  w Polsce ,  stosując średni kurs dla danej waluty według notowań Narodowego 

Banku Polskiego z dnia wystawienia oferty. Udzielając zamówienia podmiotowi który wraził ofertę w 

walucie innej niż obowiązująca w Polsce, sposób przeliczania walut obcych na walutę obowiązującą w 

Polsce zostanie określony w umowie.  

 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie 

dokumentem rejestrowym. W przypadku podpisania oferty przez osobę inną niż uwidoczniona w 

dokumencie rejestrowym Zamawiający wymaga aby osoba wskazana w dokumencie rejestrowym jako 

uprawniona do reprezentowania podmiotu udzieliła pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisania oferty.  

 

Wraz z ofertą Oferent zobowiązany jest do złożenia oryginału lub kopii : 

 

7.1 . Opisu przedmiotu oferty tj. opis cech i parametrów technicznych  przedmiotu oferty.  

Uwaga: opis przedmiotu oferty musi odpowiadać treści zapytania tj. przedmiot oferty musi posiadać cechy i 

parametry zawarte w niniejszym zapytaniu w p.4  Oferent zobowiązany jest w ofercie zamieścić wszystkie 

informacje o które pyta Zamawiający nawet , jeżeli oferta Oferenta nie spełnia danego warunku. Wskazane 

jest aby Oferent przed złożeniem oferty dokonał przeglądu spełniania warunków zapytania w zakresie cech i 

parametrów technicznych poprzez analizę spełnienia/nie spełnienia danego warunku technicznego. 

Zamawiający w załączniku nr. 2  do zapytania przedkłada listę sprawdzającą spełnianie warunków zapytania 

którą powinien kierować się Oferent. Oferent powinien  przedstawić własny  opis oferowanego 

rozwiązania i dołączyć go do formularza oferty.  

 

7.2 Odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

Dokument powinien prezentować dane aktualne na dzień składania oferty.  

 

8. Termin związania ofertą. 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

9. Wykluczenia  

 

9.1 Oferent nie może być  powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 

lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

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 5% udziałów lub akcji; 

-        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

-        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

Warunek zostanie spełniony poprzez podpisane oświadczenia znajdującego się w formularzu oferty. 

 

9.2 Oferta powinna być wypełniona bez zastrzeżeń i wykluczeń i  nie może być to oferta warunkowa. 

Złożenie oferty warunkowej, wariantowej, z zastrzeżeniami i wykluczeniami skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

 

 



                                           
 

10. Miejsce oraz termin składania  ofert. 

 Pisemną (forma papierowa) ofertę należy złożyć do 23.03.2016 , w siedzibie Zamawiającego lub przesłać  

na jego adres. Zamawiający za termin złożenia oferty przyjmie datę fizycznego  otrzymania oferty do dnia 

składania ofert niezależnie od godziny wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Przed upływem terminu 

Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. 

Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent 

 

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty a w tym : 

- kryteria oceny oferty, 

- informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny 

oferty, 

- opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 

 

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny spełniania kryteriów dostępności oferty i 

Oferenta tj. kryteria opisane w p. 4 , 6, 7, 9  zapytania. Jeżeli dana oferta nie  będzie spełniała kryteriów 

dostępności oferta  zostanie odrzucona i nie będzie poddawana dalszej ocenie (w przypadku gdy brak 

spełnienia kryterium dostępności nie budzi wątpliwości)  lub też oferent zostanie poproszony o 

sprecyzowanie/wyjaśnienie oferty. Wskazane jest aby Oferent przed złożeniem oferty dokonał przeglądu 

spełniania warunków zapytania w zakresie cech i parametrów technicznych poprzez analizę spełnienia/nie 

spełnienia danego warunku technicznego i dostępności. Zamawiający w załączniku  nr. 2 do zapytania 

przedkłada listę sprawdzającą spełnianie warunków zapytania jako dokument pomocniczy przy sporządzaniu 

oferty. Oferty spełniające warunki zapytania poddane zostaną ocenie punktowej, zaś zamówienie zostanie 

udzielone Oferentowi, który ,uzyska najwyższą liczbę punktów (P): 

 

P = C + G + S   (max 100 pkt) 

 

gdzie: 

C – cena (maksymalnie 86  pkt.) 

G – udzielona gwarancja (maksymalnie 6  pkt.) 

S – czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki lub awarii (maksymalnie 8  pkt.) 

 

 

Obliczanie punktów dla złożonych ofert.  

 

C = (C min / C bad) * 86 pkt  

 

gdzie: 

C – ilość punktów za cenę oferty badanej, 

Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich podlegających ocenie ofert, 

Cbad – cena oferty badanej. 

 

G – udzielona gwarancja (maks. 6 pkt.).  Dodatkowo punktowane będzie udzielenie gwarancji na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy. Za każde dodatkowe 6 miesięcy zostanie udzielone 3 dodatkowe punkty przy czym 

udzielenie gwarancji dłużej niż 24 miesiące nie będzie dodatkowo punktowane. Maksymalna liczba punktów 

z tytułu udzielenia gwarancji dłużej niż 12 miesięcy wynosi 6 pkt. czyli: 

 

G = 0 pkt., gdzie udzielona gwarancja obejmuje okres do 12 miesięcy  

G = 3 pkt., gdy udzielona gwarancja obejmuje okres 18 miesięcy  

G = 6 pkt., gdy udzielona gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy i  powyżej . 

 

  

S – czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki lub awarii (8 pkt.). Przez reakcję serwisu  rozumie się takie 

działania które prowadzą do usunięcia usterki lub awarii (np. przyjazd ekipy serwisowej). Czynności 

polegające jedynie na kontakcie w sprawie usterki lub awarii (kontakt telefoniczny)  nie są rozumiane jako 

reakcja serwisu. Przez zgłoszenie usterki lub awarii rozumie się pisemne wysłanie zgłoszenia.  



                                           
 

Dodatkowo punktowane będzie zaoferowanie reakcji serwisu w czasie krótszym niż  48 godzin  przy czym 

zaoferowanie czasu reakcji w okresie krótszym niż 24 nie będzie dodatkowo punktowane. Maksymalna 

liczba punktów z tytułu czasu reakcji serwisu wynosi 8 pkt. , za każde dodatkowe 6 godzin  krótszej reakcji 

punktowane będzie po 2 pkt. czyli: 

 

S = 0 pkt., gdy czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię lub usterkę wynosi 48  godzin, 

S = 2 pkt., gdy czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię lub usterkę wynosi 42 godziny 

S= 4  pkt., gdy czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię lub usterkę wynosi 36 godzin 

S= 6  pkt., gdy czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię lub usterkę wynosi 30 godzin 

S= 8  pkt., gdy czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię lub usterkę wynosi 24 godziny 

 

 

 

Ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia oferty o rażąco niskiej cenie lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do 

prawdziwości oświadczeń Oferenta.  

 

 

12. Uwagi końcowe 

  Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami ponosi tylko i wyłącznie 

Oferent. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

Po zamknięciu postępowania , dokonaniu  ocen złożonych ofert Zamawiający poinformuje o wyniku 

postępowania poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na swojej stronie internetowej oraz poprzez 

wysłanie zawiadomienia do oferentów którzy złożyli oferty. W przypadku jeżeli oferent jest spoza terenu 

Polski powinien składając jakiekolwiek dokumenty i załączniki w języku innym niż polski dołączyć do tych 

dokumentów tłumaczenie przysięgłe przetłumaczone na język polski. W przypadku braku dołączenia takiego 

tłumaczenia Zamawiający może dokonać własnego tłumaczenia którego treścią będzie się kierował przy 

ocenie dokumentacji.  

Zamówienie zostanie udzielone w formie umowy. Zmiany umowy mogą dotyczyć okresu realizacji 

zamówienia a  nie mogą obejmować takiej modyfikacji która spowodowałby zasadniczą zmianę przedmiotu 

zamówienia ,  warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz oceny wyboru dostawców.  

 

 

 

 

Załączniki do zapytania : 

1. Załącznik nr .1 –  formularz oferty  

2. Załącznik nr. 2 – lista sprawdzająca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

Załącznik numer 1  Formularz oferty – do wypełnienia 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Ekomax Sp. z o.o.                                                                                                           

Ul.Pszczyńska 206 

44-100 Gliwice  

 

OFERENT: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

L.p. Nazwa (y) oferenta(ów) wraz z nr 

NIP  

Adres (y) oferenta(ów) Numer telefonu i faxu 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Numer telefonu  

Numer faxu  

Adres e-mal  

 

 Ja (my) niżej podpisany(i), składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu 

ofert (nr. Postępowania 01/2016/3.2 RPOWSL ) , którego przedmiotem  jest  dostawana i montaż 

instalacji do  prowadzenia destylacji ekstrakcyjnej ,  oferujemy   rozwiązanie zgodne z załączonym 

opisem oraz  oświadczam(y), że: 

 

1. Zapoznałem(zapoznaliśmy) się z treścią SWZO wraz z załącznikami  dla niniejszego zamówienia i 

nie wnoszę (nie wnosimy) żadnych uwag i zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy , że : 

-  zajmujemy  się profesjonalnie działalnością zbieżną z przedmiotem zamówienia, 

-  posiadamy  doświadczenie w realizacji dostaw i montażu  instalacji o porównywalnym zakresie do 

niniejszego postępowania tj. dokonaliśmy dostaw instalacji destylacyjnych gdzie pojemność kotła 

destylacyjnego jest nie mniejsza niż 600 litrów  w liczbie ……………………….. instalacji  

3. Gwarantuję (emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZO, wyjaśnień do 

SWZO oraz jej modyfikacji; 

4. Cena ofertowa za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 



                                           
 

 

a) Netto  ………………….…PLN/….. 

 

plus należny podatek Vat wynoszący ……………… ………………. 

 

b) Cena ofertowa brutto razem  wynosi ………………………………. PLN/…..  

 

4.        Gwarancja wynosi …………… miesięcy, 

5.        Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki lub awarii wynosi ……………….godzin od chwili 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

6.       Zobowiązujemy się do wykonywania serwisu w okresie gwarancyjnym i po ustaniu gwarancji, 

7.        Niniejsza oferta wiąże nas przez okres 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert, 

8.        Wraz z niniejszą ofertą przedkładamy:  

-  Opis przedmiotu oferty tj. opis cech i parametrów technicznych  przedmiotu oferty.  

-  Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

9         Zobowiązuję(emy) się wykonać zamówienie w terminie określonym w treści SWZO, 

10      Znajdujemy się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

11.     Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

Beneficjenta 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 5 % 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

 

PODPISY: 

L.p. Nazwa(y) oferenta 

(ów) 

 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Oferenta(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Oferenta(ów) 

 

Miejscowość 

i data 

 

1   
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