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ZAPYTANIE	
  OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY:
Skriware Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa
W związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w konkursie nr 5/1.1.1/2017
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę̨ z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności
i przejrzystości Skriware Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej
opisanej jako przedmiot niniejszego zamówienia.

I.	
  OPIS	
  PRZEDMIOTU	
  ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na wytypowaniu materiału
polimerowego w postaci tworzywa bądź kompozytu o określonej odporności na temperaturę i
sprężystości potencjalnie mogącego znaleźć zastosowanie jako materiał zwiększający przyczepności
wydruków do stołu roboczego drukarki 3D pracującej w technologii FDM w ramach projektu
„Innowacyjne rozwiązania sprzętowe oraz programowe dla platformy Skriware - ekosystemu druku
3D do użytku domowego oraz edukacji”. Prace będą obejmowały:
1. Opracowanie we współpracy z firmą Skriware urządzenia oraz procedury pomiarowej
umożliwiającej wykonywanie pomiarów adhezji wydruku 3D do platformy roboczej drukarki w
wybranych temperaturach.
2. Wytypowanie minimum 15 dostępnych materiałów polimerowych w postaci tworzywa bądź
kompozytu oraz zbadanie następujących właściwości:
2.1. adhezji wydruku 3D do platformy roboczej drukarki pokrytej wybranym materiałem
polimerowym w oparciu o:
2.1.1. sześć najbardziej popularnych filamentów
2.1.2. trzy temperatury platformy roboczej dla każdego z filamentów
2.2. właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu (naprężenie zrywające, wydłużenie
przy zerwaniu) w trzech wybranych temperaturach
2.3. twardości w trzech wybranych temperaturach
2.4. grubości w temperaturze 25 C
2.5. zmian wymiarowych wytypowanych materiałów polimerowych pod wpływem temperatury
2.6. odporności na zarysowanie
2.7. odporności na ścieranie
3. Wytypowanie spośród przebadanych materiałów polimerowych rodzaju materiału najlepiej
spełniającego określone wymagania.
Termin wykonania usługi nie może przekroczyć 12 miesięcy.
Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
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II.	
  WARUNKI	
  UDZIAŁU	
  W	
  POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą̨ wziąć́ udział podmioty, które spełnią następujące warunki:
1. Posiadają̨ niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy nakładają̨ obowiązek posiadania takich uprawnień́ – weryfikacja spełnienia
warunku udziału w postępowaniu odbywa się̨ na podstawie oświadczenia oferenta.
2. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia –
weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie
oświadczenia oferenta.
3. Posiadają aparaturę niezbędną do realizacji zamówienia, a także uczestniczyli w minimum
pięciu projektach uwzględniających badanie właściwości materiałów polimerowych weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie listy
sprzętu oraz listy projektów załączonych do oferty.
4. Do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnią zespół przynajmniej 2 osobowy (osoby
minimum z tytułem doktorskim) – weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu
odbywa się̨ na podstawie CV załączonych do oferty.
5. Znajdują się̨ w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie w sposób należyty przedmiotu
zamówienia – weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się̨ na
podstawie oświadczenia oferenta.
6. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co do których
nie ogłoszono upadłości/likwidacji– weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu
odbywa się na podstawie oświadczenia oferenta.
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są
powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
dostawcy a dostawcą polegające w szczególności na:
● Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
● Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
● Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
III. KRYTERIA OCENY
Oferty zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:
Kryterium
Liczba
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
punktów
1. Cena netto za usługę
0 – 100
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy
(w odniesieniu do
z najniższą̨ ceną, która otrzyma maksymalną liczbę
pozostałych ofert)
punktów.
Pozostałe oferty będą oceniane według zależności:
Liczba punktów = (najniższa cena wśród badanych ofert)
/ (cena badanej oferty) x 100
Oferty zostaną̨ sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert
otrzymają taką samą liczbę̨ punktów, Zamawiający przeprowadzi z wystawcami ofert negocjacje
cenowe i wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo.
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IV.	
  WARUNKI	
  WSPÓŁPRACY	
  I	
  ZMIANY	
  UMOWY	
  ZAWARTEJ	
  W	
  WYNIKU	
  POSTĘPOWANIA
1/ Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi. Podpisanie umowy
będzie miało charakter warunkowy. Jej realizacja uzależniona zostanie od otrzymania
dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2/ Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji zrealizowanej na
rzecz Zamawiającego usługi, w terminie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3/ Zmiana, uzupełnienie lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

V.	
  OPIS	
  SPOSOBU	
  PRZYGOTOWANIA	
  OFERTY
1/ Oferta powinna zawierać (Załącznik nr 1):
● Nazwę i adres siedziby Oferenta, numer NIP
● Dane osoby do kontaktów w sprawie zapytania
● Cenę netto za wykonanie usługi
● Oświadczenie Oferenta o posiadaniu zdolności finansowej i technicznej do wykonania
przedmiotu zamówienia
● Datę sporządzenia oferty
● Warunki i termin płatności
● Okres realizacji usługi
● Podpis Oferenta
● Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu
● Termin ważności oferty
2/ Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3/ Do ofert należy załączyć:
1. Listę sprzętu (wraz z przeznaczeniem) dokumentującą spełnienie przez Oferenta warunku
nr 3 udziału w postępowaniu.
2. Listę minimum pięciu projektów dokumentującą spełnienie przez Oferenta warunku nr 3
udziału w postępowaniu.
3. CV członków zespołu dokumentujących spełnienie przez Oferenta warunku nr 4 udziału
w postępowaniu.

VI.	
  TERMIN	
  ORAZ	
  SPOSÓB	
  SKŁADANIA	
  OFERT
Oferta powinna być dostarczona pocztą, kurierem bądź osobiście na adres:
Skriware Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 19/21
01-217 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres: emil.zwierzchowski@skriware.com
do dnia 27/12/2017 r. do końca dnia.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty pocztą lub
kurierem będzie się ją uważać́ za złożoną̨ w terminie, jeżeli zostanie doręczona do dnia 27 grudnia
2017 r. do końca dnia. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.

VII.	
  DODATKOWE	
  INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania
bez podania przyczyny, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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Podpisanie umowy będzie miało charakter warunkowy. Jej realizacja uzależniona zostanie od
otrzymania dofinansowania przez Zamawiającego. Wzór umowy warunkowej stanowi załącznik do
niniejszego zapytania (Załącznik nr 2).
Zamawiający oświadcza, iż̇ przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), zebrane w celu
wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator. Dane mogą̨ być́ powierzane do
przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych
pomiędzy Zamawiającym a powyższymi podmiotami umów. Każdej osobie, której dane osobowe
przetwarzane są̨ przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może
warunkować́ udział w niniejszym postępowaniu, w szczególności jest niezbędne do spełnienia
warunku nr 3 udziału w postępowaniu.
Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować do następujących osób wyznaczonych
do kontaktu:
Kwestie organizacyjne: Emil Zwierzchowski
E-mail: emil.zwierzchowski@skriware.com
Tel. +48 609 636 287
Kwestie merytoryczne: Damian Wierbiłowicz
E-mail: damian.wierbilowicz@skriware.com
Tel. +48 604 067 477
Wiążące są jedynie pytania i odpowiedzi udzielone drogą mailową.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www Zamawiającego oraz w jego
siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
Załączniki:
1. Formularz ofert
2. Wzór umowy warunkowej
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