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Zapytanie ofertowe nr 1/O/2016
( dotyczy Usługa B+R)
I. ZAMAWIAJĄCY
Bolid Sp. z o.o.

ul. Kielecka 16/24, 26-600 Radom

NIP:PL7960106221 REGON: 001332342 KRS: 0000182846
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przeprowadzenie prac B+R do Projektu nr
RPMA.01.02.00-14-6137/16 „Opracowanie nowej technologii wytwarzania Olkitu budowlanego.” w
ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność
badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Bon na innowacje

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania należało będzie opracować ulepszoną recepturę aktualnie produkowanego Olkitu
budowlanego zgodnie z sugestiami i przy współpracy z Producentem na podstawie przedstawionej
dokumentacji produkcyjnej, technicznej, analizy potrzeb i problemów oraz całej dostępnej wiedzy
dotyczącej produktu, którą Producent dysponuje i zobowiązuje się ujawnić na potrzeby realizacji
zadania.
Konieczne będzie przeprowadzenie: - analizy fizyczno- chemicznej kompletu próbek Olkitu
pochodzących z różnych dotychczasowych transzy produkcyjnych na przestrzeni czasu (dostarczone
zostaną przez producenta wraz z informacjami dotyczącymi całej transzy- receptura, dokumentacja
opisowa) w celu weryfikacji właściwości mechanicznych i fizycznych. - analizy porównawczej
przedstawionych surowców mogących wchodzić w skład receptury - analizy procesu produkcji i
przedstawienie możliwych do zaimplementowania udoskonaleń. - opracowanie dodatków
stabilizujących frakcje odpadową wykorzystywaną w produkcji.
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Oczekiwane rezultaty:
- ujednolicenie składu i powtarzalności poszczególnych transzy produkcyjnych.
- podniesienie walorów lepkościowych
- zmniejszenie zjawiska pękania powierzchni stycznej z powietrzem atmosferycznym

3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 marca 2017 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Składana oferta powinna zawierać elementy wymienione w pkt.2
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@bolid.pl ,
faksem na nr: 48 331 12 83, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Kielecka 16/24
26-600 Radom do dnia 28 lutego 2017 r.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 marca 2017 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena

Max 70 punktów

Termin realizacji.

Max 30 punktów

Razem maksymalnie

100 punktów
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 17 marca 2017 roku w siedzibie firmy Bolid Sp. z o.o.
przy ul. Kieleckiej 16/24 w Radomiu. Ponadto firma, której oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiona
telefonicznie, email lub korespondencyjnie.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Joanna Maciejewska pod numerem telefonu 48 331 12 83, oraz adresem
email: biuro@bolid.pl

Podpisano
Joanna Maciejewska
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