Katowice, dnia 28.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/2019/TORYFIKATOR
Spółka Bioelektrownie Świętokrzyskie MK-Stoki Duże sp. z o.o. na potrzeby realizacji
projektu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg

pt. Potencjał paszowy,

energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich,
odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA) ogłasza nabór ofert na wycenę
poprawy sprawności załadunku sieczki do toryfikatora wg opisu zamieszczonego

w zapytaniu.

Tytuł zamówienia: Poprawa sprawności załadunku sieczki do toryfikatora
OPIS DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/10/2019/TORYFIKATOR
Opis problemu:
Sieczka powstała łodyg z suchego ślazowca pensylwańskiego o rozmiarze 1-3cm jest
zanieczyszczona włóknami o znacznie większej długości i o konsystencji siana co sprawia,
że jest trudna do zaciągnięcia przez ślimak toryfikatora i sieczka ta pozostaje ponad
ślimakiem

pomimo

działania

śluzy

zasypowej.

Aby

usprawnić

załadunek,

należy

przedstawić rozwiązanie konstrukcyjne układu do transportu sieczki do ślimaka w taki
sposób, żeby ślimak mógł efektywnie zabierać sieczkę do wnętrza rury toryfikatora.
Proponuje się potencjalne rozwiązanie oprzeć o konstrukcję tłoka dopychającego sieczkę
z przestrzeni zasypowej nad ślimakiem do przestrzeni między zwojami ślimaka. Napęd
tłoka dopychającego - pneumatyczny lub elektryczny.
1. Należy przedstawić rozwiązania konstrukcyjne zmian w układzie załadunku sieczki do
toryfikatora.
2. Wykonać prace uzgodnione z Zamawiającym w oparciu o przedstawione rozwiązania.
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3. Szczegóły techniczne i wymagania do poprawy sprawności załadunku:
a) Rura toryfikatora o średnicy 300 mm i długości 3m (tu zdjęcie – załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKATOR )
b) Prędkość obrotowa ślimaka toryfikatora: 0-2obr/s.
c) urządzenie musi być hermetyczne względem otoczenia tj. nie może przepuszczać
powietrza do wnętrza toryfikatora jak również nie może być przecieków gazu z wnętrza
na zewnątrz.
d) praca urządzenia musi być zsynchronizowana z pracą śluzy zasypowej i ślimaka
toryfikatora w taki sposób aby zapewnić ciągłą dostawę sieczki do toryfikatora."

Rozpoczęcie prac : z dniem podpisania umowy
Czas trwania : 14 dni od dnia rozpoczęcia prac

Warunki zamówienia:
1. Wykonanie wg opisu do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKATOR.
2. Ofertę należy przedstawić podając cenę netto.
3. Cena usługi musi obejmować: koszt pełnego wykonawstwa.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac u Wykonawcy od chwili otrzymania
umowy przez Wykonawcę .

5. Kryterium wyboru : 100 % cena netto
6. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu związania ofertą za zgodą
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Wykonawcy.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• zmiany treści Zapytania ofertowego oraz załączników przed upływem
• terminu składania ofert,
• wezwania Wykonawcy/ów do wyjaśnienia treści oferty,
• zmiany terminu składania ofert,
• odpowiedzi tylko na wybraną ofertę,
• odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny,
• negocjacji warunków zamówienia z jednym lub wieloma Wykonawcami.
•
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie:
• oczywistych omyłek pisarskich,
• oczywistych omyłek
rachunkowych,
z uwzględnieniem
konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
• innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
7.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
• jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem
dotyczącym poprawiania omyłek,
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
• Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
• do oferty nie zostały dołączone wymagane dokumenty
10. Przesłanki do wykluczenia :
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych
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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, który jest:
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1) Podmiotem powiązanym lub będącym jednostką zależną, współzależną lub
dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);
2) będącym podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów
w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towar lub usługi,
w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
3) będącego podmiotem powiązanym i podmiotem partnerskim w stosunku
do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);
4) będącego podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art.
32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
54, poz. 535 z późn. zm.).
11. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena.

Osoby uprawnione do kontaktu :
1. Monika Cora: monika.cora@biosida.pl , tel. 728 444 197
Data i termin składania ofert :
Prosimy o przedstawienie oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr
03/10/2019/TORYFIKATOR – oferta. Nie otwierać przed 06.11.2019 godz. 14:00” do dnia
06.11.2019r. do godz.14:00 w formie papierowej pod adresem :
Bioelektrownie Świętokrzyskie MK-Stoki Duże Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 12
40-749 Katowice
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lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: monika.cora@biosida.pl
w tytule wiadomości wpisując „Zapytanie ofertowe nr 03/10/2019/TORYFIAKTOR – oferta .
Nie otwierać przed 06.11.2019 godz. 14:00”
Kopertę należy opieczętować i/lub opisać danymi umożliwiającymi identyfikację Oferenta.
Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2019r. o godz. 14:15 w Bioelektrownie Świętokrzyskie
MK- Stoki Duże Sp. z o.o., ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice.

Załączniki do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKATOR :
- formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKATOR – załącznik nr 1
- zdjęcie rury toryfikatora o średnicy 300 mm i długości 3m –załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
nr 03/10/2019/TORYFIKATOR
- klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKATOR
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załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKATOR

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. Administratorem danych osobowych są Bioelektrownie Świętokrzyskie MK- Stoki Duże Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację badań objętych Zapytaniem ofertowym nr
02/10/2019/SPALANIE.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja z postępowania;
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie na realizację projektu badawczego,
w związku z którym realizowane jest przedmiotowe postępowanie;
5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr 03/10/2019/TORYFIKATOR;
6. W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Wykonawcy:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane
osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na
Zapytanie Ofertowe nr 03/10/2019/TORYFIKATOR i realizacją zamówienia (np. osobom, których dane
służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu czy osób
kierowanych do realizacji zamówienia).
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