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 Zapytanie ofertowe  

___________________________________________________________________________  

  

  

Projekt: Zintegrowana Modułowa Instalacja Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń dla kotłów typu 

WR. 

 

  

Numer postępowania: CELSIUM-12/2018/PBSE 
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Skarżysko-Kamienna,     11.10.2018 r. 

  

  

  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CELSIUM-12/2018/PBSE 

 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 11.10.2018 r. 

  

  

1 Informacje wstępne  
 
                         

1.1 Nazwa projektu  

Zintegrowana Modułowa Instalacja Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń dla kotłów typu WR. 

 

1.2 Finansowanie  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Program sektorowy: PBSE, Działanie 1.2: 

Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0280/17-00 

 

1.3 Cel projektu  

Celem strategicznym projektu jest opracowanie innowacyjnej instalacji o zwiększonej skuteczności 

technologii redukcji emisji SOx, NOx, oraz pyłów do atmosfery. 
 

2 Zamawiający  

 
                         

Celsium Sp. z o.o., z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-110), ul. 11-go Listopada 7,  

NIP: 6630002274, REGON 290020845:, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS 0000044466, e-mail: celsium@celsium.pl, http://celsium.pl/ 
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3 Przedmiot zamówienia  

 
                         

  

3.1 Informacje o zamówieniu  

Zintegrowana Modułowa Instalacja Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń dla kotłów typu WR. 

3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa 30 szt. uszczelek do kołnierzy 

DN200. 

3.1.2. Rodzaj zamówienia: Dostawa  

3.1.3. Kod CPV:  44425000-5, Opis: Pierścienie, uszczelki, opaski, uszczelnienia przyklejane i 

cementowe;  

3.1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE   

3.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 

3.1.6. Miejsce realizacji zamówienia: Skarżysko-Kamienna 

3.1.7. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym  

 

3.2 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  

3.2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 30 szt. uszczelek do kołnierzy DN200 

3.2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 30 szt. uszczelek do kołnierzy DN200 o 

poniższych minimalnych parametrach technicznych: 

1. Wykonanie według normy: PN86/H-74374/02 

2. Materiał:     zbrojony siatką stalową, grafitowany. 

3. Grubość uszczelki:  3 mm 

4. Warunki pracy:   temperatura chwilowa: 420°C 

temperatura pracy ciągłej: 350°C 

temperatura pracy ciągłej dla pary: 250°C 

ciśnienie: 12 MPa 

5. Dostosowana do kontaktu z: wodą, parą wodną, naftą benzyną, paliwami, olejami 

 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były fabrycznie nowe. 
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3.2.4. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z wybraną ofertą. 

 

 

 

4 Warunki udziału w postępowaniu  

   
                         

4.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto 

muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować 

kadrą posiadającą uprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonania zadań będących 

przedmiotem niniejszego Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty. 

 

 

 

5. Kryterium i sposób oceny ofert  
 
                         

5.1 Kryterium oceny ofert  
  
Kryterium WAGA (%): 

1) Cena – 80% (max 80 pkt) 

2) Termin dostawy – rozumiany jako gwarantowany dla każdego z elementów przy każdym 

zamówieniu Zamawiającego,  oferty termin reakcji, dostawy przedmiotu zamówienia. – 20% 

(max. 20 pkt).  

 

5.2  Sposób oceny ofert  
Ocena będzie przebiegała według następujących kryteriów:  

1) Kryterium – Cena (netto) – waga 80% 
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Zamawiający porówna ceny netto w PLN wskazane w złożonych ofertach przyznając punkty według 

przedstawionego poniżej wzoru: 

 

 

 

𝑃𝑖 =
𝐶𝑚𝑖𝑛  

𝐶𝑖
 𝑥 [80] 

gdzie: 

Pi - liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę  

 

Cmin – najniższa cena zaoferowana w postępowaniu 

Ci – cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

 

2) Kryterium – termin dostawy – waga 20%. 

Zamawiający porówna terminy dostawy zadeklarowane w złożonych ofertach przyznając punkty 

według poniższego wzoru: 

 

𝑃𝑇𝑖 =
𝑇𝑚𝑖𝑛  

𝑇𝑖
 𝑥 [20] 

 gdzie: 

PTi - liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowany termin dostawy 

 

Tmin – najkrótszy termin zaoferowany w postępowaniu 

Ti – termin zaoferowany w ofercie badanej. 

 

Wybrani zostaną Wykonawcy którzy otrzymają najwyższą łączną punktację.  
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6. Informacje o sposobie przygotowania oferty  
 
                         

6.1 Przygotowanie i dostarczenie oferty  

6.1.1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.  

 

6.1.2.  Oferta powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres: 

krzysztof.pastuszka@celsium.pl lub złożona w siedzibie Zamawiającego (Celsium Sp. z o.o., ul. 11-go 

Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna) w terminie do    19.10.2018r. W tytule wiadomości e-mail 

lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj.  CELSIUM-12/2018/PBSE 

 

6.1.3. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od momentu złożenia.  

 

6.1.4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę.  

6.1.5. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.  

6.1.6. Dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie oferty na wezwanie Zamawiającego, w ciągu 3 dni od 

otrzymania wezwania. 

  

 

 

 

6.2 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu przez 

Wykonawców oraz inny dokumentów:  
  
6.2.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:  

  

1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
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6.3 Zasady promocji i oznakowania  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji na potrzeby niniejszego zamówienia 

zgodnie z wymaganiami, tj. zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania projektów w 

Programie PO IR dostępnym na stronie:  

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowaniaprojektow-w-

programie/ lub w siedzibie Zamawiającego.   

Wszelkie załączniki dołączone przez Zamawiającego do niniejszego Zapytania są zgodne z zasadami 

promocji i oznakowania projektów w Programie PO IR.   

  

6.4 Informacje o publikacji  

6.4.1. Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem: http://www.celsium.pl/ oraz na stronie internetowej Bazy 

Konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/. 

6.4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu 

Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi poprzez informację umieszoną w Bazie 

konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/ oraz 

przez swoją stronę internetową http://www.celsium.pl/. W przypadku wprowadzenia takich zmian, 

Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.    

  

7. Inne postanowienia  
 
                         

7.1 Koszt dostawy zamówienia do Zamawiającego ponosi Dostawca.  

 

7.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, 

przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 

Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana w Bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/ oraz na stronie 

http://www.celsium.pl/.  Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego 

będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na 

dokonanie zmian w ofercie. 

  

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
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7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo: zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie 

zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn 

takiego zakończenia postępowania. 

 

7.4. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od 

rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.  

7.5 Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści w Bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/ oraz na stronie 

http://www.celsium.pl/.   

 

 

 

8. Kontakt z Zamawiającym  
 
                         

8.1 W trakcie trwania niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, 

wnioski i zawiadomienia należy kierować drogą elektroniczną, chyba że Zamawiający w danym 

konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.   

  

8.2 Zamawiający wskazuje następującą osobę i adres e-mail do komunikacji: Krzysztof Pastuszka,   

e-mail: krzysztof.pastuszka@celsium.pl, tel. 668 328 336 (informacje udziela się w dni robocze, w 

godzinach: 8:00 – 14:00).  

 

8.3 Dane do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.  

  

  

9. Wykluczenie z postępowania  
 
                         

  

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z 

postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im 

udzielone. 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:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
mailto:krzysztof.pastuszka@celsium.pl
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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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  

10. Poprawienie omyłek w treści oferty  
 
                         

Zamawiający poprawi w treści oferty:  

1) oczywiste omyłki pisarskie;  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

 

  

Załączniki:  

- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego; 

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

 


