ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu p.t.
„PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI- BADANIA PRZEMYSŁOWE W CELU
ZWIĘKSZENIA INNOWACYJNOŚCI WYROBÓW”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie
1.4, zapraszamy do składania ofert na dostarczenie nieopatentowanej wiedzy
technicznej w zakresie technologii produkcji płyt kompozytowych.
Dane Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych Kontener Sp. z o.o. ul. Kostrogaj 8, 09-400
Płock
Określenie przedmiotu zamówienia:

Nieopatentowana wiedza techniczna w zakresie techniki i technologii produkcji płyt
kompozytowych mających zastosowanie w budownictwie modułowym
Nieopatentowana wiedza techniczna winna zawierać opis procesu technologicznego
pozwalającego na uzyskanie trwałych elementów kompozytowych alternatywnych dla
stali w budownictwie modułowym.
Nieopatentowana wiedza techniczna musi spełniać wymagania Rozporządzenia nr
772/2004 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o
transferze technologii (Dz. U. L 123 z 27.4.2004, str. 11—17) i zawierać pakiet
nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań
związanych z produkcją płyt kompozytowych. Technologia winna zawierać informacje
które są: niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne, istotne, czyli
waŜne i uŜyteczne z punktu widzenia budowy i uŜytkowania linii technologicznej do
produkcji płyt kompozytowych, zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco
zrozumiały sposób, aby moŜna było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i
istotności.
TRYB KONKURSU
Konkurs ofert
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferta winna być złoŜona osobiście przez Oferenta, przez kuriera lub listem poleconym w
zamkniętej kopercie, w siedzibie Spółki: 09 – 400 Płock, ul. Kostrogaj 8
Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych „Kontener” Spółka z o.o.
ul. Kostrogaj 8
tel. 024 267 80 11
09-400 Płock
fax. 024 267 80 10
e-mail: k.sekretariat@kontener.com.pl

Oznaczenie oferty: Dane adresowe Oferenta, napis „Konkurs ofert – wiedza – płyta
kompozytowa”.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty moŜna składać od 17 do 24 września 2013 r. (godzina 12:00). Decyduje data
doręczenia oferty.
SPOSÓB I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Oferty moŜna składać osobiście, kurierem i pocztą listem poleconym.
2. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym Zamawiającego- do pobrania
na stronie www.kontener.com.pl w zakładce Dotacje na innowacje 1.4
3. Wszystkie punkty oferty muszą być wypełnione
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną
5. Wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem.
PROCEDURA WYBORU OFERENTA
1. Kryteria formalne
a. Doręczenie oferty w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
b. Doręczenie oferty na formularzu ofertowym
c. Doręczenie oferty w sposób odpowiadającym kryteriom zawartych w zapytaniu
d. Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub
aaaakomputerowym (oferty napisane odręcznie nie będą rozpatrywane).

e. Oferta winna zawierać termin jej waŜności
f. Cena oferty winna być przedstawiona w PLN
g. Zgodność z przedmiotem zamówienia
Niespełnienie któregoś z w/w kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Kryteria merytoryczne: Cena netto - 100%.

Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych „Kontener” Spółka z o.o.
ul. Kostrogaj 8
tel. 024 267 80 11
09-400 Płock
fax. 024 267 80 10
e-mail: k.sekretariat@kontener.com.pl

Sposób wyliczenia najkorzystniejszej ceny: cena oferty ocenianej/cena najniŜsza x
100%.
Dodatkowe informacje są udostępnione w siedzibie Spółki w Płocku ul. Kostrogaj 8.
Osoba upowaŜniona do kontaktu z oferentami – Zbigniew Wiktorski udziela informacji od
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00, Tel: 24 267 80 11, mail:
z.wiktorski@kontener.com.pl
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
efektywności, jawności i przejrzystości. Wartość szacunkowa zamówienia została
ustalona zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223
poz. 1655 z późniejszymi zmianami) i wynosi powyŜej 14000 EURO.
Konkurs nie przewiduje składania wadium przez Oferentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia konkursu bez podania przyczyn.
Publiczne otwarcie ofert i wybór najlepszej oferty nastąpi w dniu 25.09.2013 roku
o godzinie: 13.00 w siedzibie spółki.
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