ZAPYTANIE OFERTOWE nr TST/2022/03/31/002
z dnia 31.03.2022r.
I. ZAMAWIAJĄCY
Helioenergia sp. z o.o.
ul. Rybnicka 68
44-238 Czerwionka-Leszczyny
NIP: 6423080104
Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest realizowane w zakresie projektu
pt. „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji
niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną” realizowanego w ramach programu
TECHMATSTRATEG
„Nowoczesne
technologie
materiałowe”
(umowa
o
dofinansowanie
nr TECHMATSTRATEG2/408569/5/NCBR/2019).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi serwisowej - utrzymanie skaningowego mikroskopu
elektronowego.
Zakres prac wykonania usługi serwisowej obejmuje:
1. Demontaż stołu, demontaż płyty stabilizującej - podłogowej, demontaż i regeneracja, 3
zespołów siłowników pneumatycznych z zaworami. Zainstalowane obecnie siłowniki
pneumatyczne to: Newport S-2000. W przypadku braku możliwości regeneracji i
konieczności wymiany nawet 1 szt siłownika zleceniobiorca będzie musaił wymienić
wszystkie 3 zespoły na jednakowe, takie same lub równoważne z Newport S-2000.
2. Usługa zostanie uznana za wykonaną jeżeli spełnione zostaną następujące kryteria:
a. płyta stabilizująca ma zapewniać ruch blatu stołu + / - 3mm w pionie i +/ - 2 mm w
poziomie, pomiar na górnej powierzchni blatu stołu.
b. okres wygaszania oscylacji po wytrąceniu z równowagi – poniżej 10 sek.
c. W stanie ustalonym układ nie będzie pobierał powietrza – sprawdzian przez 15 min
brak mierzalnego spadku ciśnienia w instalacji powietrznej.

Oferenci mogą oglądać przedmiot zamówienia po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.
Kod CPV
73000000-2
Nazwa kodu CPV
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
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III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:
zakupy@helioenergia.com
Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Olgierd Jeremiasz
Nr telefonu do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 667 157 852
2. Termin składania ofert upływa 07.04.2022r. Oferty złożone po tym terminie oraz niekompletne
nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą/kurierem decyduje data i godzina
wpływu do siedziby Zamawiającego .
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści albo wycofania zapytania
ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert.
4. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie
przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail) oraz na stronie internetowej
Zamawiającego.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Termin ważności oferty: nie krótszy niż 30 dni od daty przesłania oferty.
3. W ofercie należy wskazać walutę, w której określono cenę.
4. Celem uwzględnienia oferty należy podpisać Oświadczenie Oferenta o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – Załącznik nr 1.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą może przed upływem terminu składania ofert
może zmienić lub wycofać.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i cząstkowych.
7. Oferta musi być sporządzona i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w
obrocie prawnym w imieniu Oferenta.
8. Oferty niezawierające danych wskazanych w pkt. Od 1 do 7 będą odrzucane z przyczyn
formalnych.
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9. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do wydłużenia terminu składania ofert, zamknięcia
postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem
Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W
tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
10. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
V. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
O wyborze oferty będzie decydowała największa liczba punktów za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Oferty niespełniające wymogów formalnych
nie będą brane pod uwagę w postępowaniu. Oferent, który zaoferował najniższą cenę ofertową
netto otrzymuje 100 pkt.
Dla pozostałych oferentów punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
C = (Cn/ Co) x 100
gdzie:
C – liczba punktów za cenę netto przyznana danej ofercie
Cn – najniższa cena netto ze wszystkich zakwalifikowanych ofert złożonych w ramach zapytania
Co– cena netto danej oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. W przypadku,
gdy dwie oferty lub więcej uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający przeprowadzi z Oferentami
negocjacje cenowe zmierzające do wyboru najtańszej oferty.
SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie
spełnia.
2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń
Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych
dokumentów potwierdzających oświadczenia Oferenta.

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie złożone w terminie 2 dni od dnia
upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.04.2022r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 29.04.2022r.
Miejscem świadczenia usługi będzie siedziba Zamawiającego.

„Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego
ciepła odpadowego na energię elektryczną”

VII. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
6.1 Deklaruje gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29.04.2022r. od momentu
złożenia zamówienia przez Zamawiającego i podpisania umowy z Zamawiającym.
6.2 Deklaruje, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 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;
6.3 W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych w pkt 6.1 –
6.2 powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. Wówczas oferta nie będzie
oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
6.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VIII. WYKLUCZENIA
Rozpatrywane będą oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. II PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA.
Oferty nie spełniające wymogów pkt. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA oraz pkt. VII. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA
OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI i oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu.
IX. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWI:
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
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