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zapytanie ofertowe nr Llaolg
komin _ Flex sp. z o.o. w ramach projektu pt. opracowanie iwdrożenie innowacyjnego promiennika
gazowego o zwiększonych Właściwościachgrzewczych planowaneBo do realizacji ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Regionalne8o Programu operacyinego
Województwa śląskiego na lata 2014_2o2o, w ramach osi priorytetowei l. Nowoczesna gospodarka
Działania 1,2 Badania, rozwój i innowacie W przedsiębiorstwach poszukuie specialisty B+R zespołu

proiektowego

Przed5iębiorstwo

'KoMlN-FtEx"

sp. z o.o. Adres:
ul. Górnośląska 1,

43-200 Pszczyna
N|P

:

57 6L7

22543

dotvczace Wvboru kandvdata na stanowisko specialista B+R W proiekcie pn. opracowanie
innowacyjnego promiennika gazowego o zwiększonych właściwościachgrzewczych

i

WdroŹenie

Do zadań zatrudnionei osobv bedzie należeć:

Koordynowanie i prowadzenie badań w ramach prac rozwojowych, w szczególności:
- dokonywanie pomiaróW urządZenia w warunkach operacyjnych i rzeczywistych,
- analiza WynikóW,

opracowanie zalożeń,
opracowanie ostatecznej dokumentacjitechnicznej promiennika 8azowego realizowanego przez w
ramach praz B+R przez ZamaWiające8o.
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ZamaWiający
Data ogłoszenia
zapytania

Iermin składania ofert
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oferty można składać do 14,01.2019r. do końca dnia

W siedzibie spółki
dokonana zostanje ocena iWybór kandydatur na podstawie
przedłożonych prżez nich dokumentów, którzy do dnia 1,4.o1,.2o:]g r. złożyli
oferty
spełniające Wymagania formalne i proceduralne.

Do dnia 15.01.2019

r.

okres realizacji Umowy

01.02,2019-3]..08.2019 (z możliwościąwcześnielszego zakońizeńńJrac;, minimińie
godzin, maksymalnie 182 8odziny, ostateczna liczba przepracowanych godzin będzie
uzależniona od postępu prowadzonych prac,

Rodzaj umowy

Umowa cywilnoprawna, umowa o współpracy.

Miejsce pracv

warunki udziału w
poStępoWaniu

Kryteria Wyboru oferty

96-

siedziba ZamaWiającego 1.rę
terenie.
o udzielenie ZamóWienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) Posiada znajomośćza8adnień związanych z:
- dZiedziną energetyki o 5pecjaliZacji gazoWnictwo
- projektowania iWykonywania testóW urządzeń Za5ilanych gazowo
-opracowywaniem doku mentacji tech nicznej dla urządzeń gazowych
2) Posiada udokumentowane dośWiadczenie Zawodowe i laboratoryjne W reaIizacji prac
zwiąZanych z konstruowaniem oraz testowaniem urządzeń gazowych
3) Posiada przynajmniej 3 pUblikacje naUkowe związane z tematyką instalacjigażowych
4) Posiada doświadczenie w realizacji grantóW badaWczych
Wybór najkorzystnie,iszej oferty nastąpiw oparciu
cena brutto za jedną godzinę - 1oo

Ó

następulące kyteria;

%

Zamawiający po dokonaniU oceny nadesłanych ofert zaproponUje oferentowi, który
przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umoWy współpracy.
opis sposobu
przyznania pUnktacji za
spełnienie kryteriu m
cena brutto

Kody cPV

Liczba punktów w kryterium ,,cena brutto za jedną godzinę" będzie przyznawana wedlug
przedstawione8o poniżej wzoru :
Pi=cmin/cix 100
Podane Wartości oznaczają:
Pi liczba punktów dla ofertynr,,i'w kryterium,,cena brutto za jedną godzinę'' Cmi najmniejsza cena brutto za jedną godzinę ze Wszystkich cen zaproponowanych prżez
Wszystkich oferentóW
ci - cena brutto za jedną godzinę ofertv nr ,,i".

z3000000-2 Usłu8i badawcze

i

eksperymentalno

-

rozwojowe pokrewne usługi doradcze

z3200000-4 UsłuBi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy
oferty

Data sporządzenia oferty
Adres isiedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP
Cena wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy
Podpis WykonaWcy
CV

- dokumentujące spełnienie Wyma8ań stawianych Kandydatom, określonych w części

,,Warunki Udziału W postępowaniu"
W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrżeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
UstaWą z dnia 29.08,1997 roku o ochronie Danych osobowych; tekstjednolity: Dz.U, z
, poz.Il8z ze zm .) .
Nie dopuszcża się 5kładania ofert częściowvch i Wariantowvch.
201,4r

.

Fundusze
Europejskie

sposób składania oferty

/ł

Śtąs

k

ie, Pozvtywna energla

Unia Europe.i§ka

EUropejś|:] F!ndu!,
RorPa]Lr łe9]onalneqa

§

oferta poŃinna być złożonana formularzu załączonym do ninie.jszego zapytania.
oferty należy złożyćW ciągu 7 dni kalendarzowych od daty Upublicznienia zapytania przez

ZamaWiające8o, przy czym termin 7 dni kalendarzowych bie8nie od dnia następne8o po dniU
upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatnie8o dnia.
oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: btyc@kominflex.com.pl

odrzucenie oferty

Z postępowania zostanie odrzucona oferta WykonaWcy:
1.Jeźeli WykonaWca nie spełnia WarunkóW udziału W postępowaniu określonych przez

ZamaWia.iącego W niniejszym ZapytaniU ofertowym.
2.Jeżeli Wykonawca nie złożytlub mimo wezwania nie uzupełniłw wymaganym terminie
dokUmentóW na zasadach określonych W Zapytaniu ofertowym.
3,Jeżeli oferta nie jest z8odna z treściąZapytania ofertowego.
4.oferta została złożonapo terminie.
\,Ą'/ postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i
"driał"
kapitałowo z zamaWiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się Wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zoboWiązań W mieniu
zamaWiającego lub osobami wykonującymi W imieniU żamaWiające8o czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury WyborU Wykonawcy, a wykonawcą,
polegające W szczególności na;
1) uczestnjczeniu w spółce, ja ko wspó lnik spółki cywilnej lubspółki 05obowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub za rządzającego, prokUrenta,
pełnomocnika,
4) pozostawan!u 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,

Wykll.,.-nie.
Wykluczenie

Pozostałe informacje

ZarnawiaĘcy zastrzega sobie możliWośćzmiany lub uzUpełnienia treściZapytania
ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert.
lnformac,ia o Wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treściZapytania ofertowego
zostanie opublikowana na stronie bl!pź!9![id|]śĄ99!!pll:.
Jeżeli Wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treściZapytania ofertowego będą wymagały
Zmiany treściofert, ZamaWiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na
dokonanie zmian w ofercie.
cze8ółowy opis Projektu oraz przedmiotu badań może być przedstawiony W siedzibie
ZamaWiającego, po podpisaniu umowy o poufności.
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