Góra Kalwaria,17.10.2016
Zamawiający:
GRUPA INCO Spółka Akcyjna
ul. Wspólna 25,
00-519 Warszawa
Nr KRS 0000101255
NIP 526-03-00-428
REGON 000599764
Kapitał zakładowy 500.000,00 zł
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/GRUPA INCO
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Technologia implementacji, łączenia probiotyków
i ekstraktów roślinnych z ekstrakcji nadkrytycznej CO2 w struktury multifunkcyjnego ekopreparatu
czyszczącego i myjącego”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach działania 1.1
„Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania
ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
1. Zamawiający

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa

GRUPA INCO Spółka Akcyjna

Forma prawna

Spółka Akcyjna

Adres siedziby

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

Nr KRS

0000101255

Nr NIP

526-03-00-428

Nr REGON

000599764

DANE TELEADRESOWE
Zakład Produkcyjny w Górze Kalwarii
Adres do korespondencji

ul. Towarowa 8
05-530 Góra Kalwaria

E-mail

kontakt.chemia@inco.pl

FAX

+48 22 711 59 00

Telefon

+48 22 711 59 60

2. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie
Publikacja zamówienia

internetowej http://www.incochemia.pl/inwestycje-w-ramach-ue-s310.html
oraz w siedzibie zamawiającego.
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jest
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29
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2004r.
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zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze
zm.) zgodnie z art. 3 powołanej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.

Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe
„Technologia implementacji, łączenia probiotyków

Opis projektu

i ekstraktów roślinnych z ekstrakcji nadkrytycznej
CO2 w struktury multifunkcyjnego ekopreparatu
czyszczącego
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o

którego
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Zamawiający
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ubiega

się

w

„Prace B+R związane z

wytworzeniem

instalacji

pilotażowej/demonstracyjnej”

Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań
konsumenckich dot. oceny opakowań płynów do
mycia naczyń na rynku polskim.

Wspólny słownik zamówień

79300000-7

(Kod CPV Przedmiotu zamówienia)
3.2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot

Specyfikacja
Badania powinny obejmować:

Badań konsumenckie dot. oceny opakowań
płynów do mycia naczyń na rynku polskim.
(Dobór

opakowań

rynkowych)

5-ciu

głównych
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Ogólna
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opakowań
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aspekt estetyczny, wizerunkowy)

graczy
•

Ocena

poszczególnych

elementów

opakowania (nakrętka, dozownik)
•

Ocena warstwy komunikacyjnej opakowania
(etykieta)

•

Ocena typu opakowania (przezroczyste,
nieprzejrzyste,

materiał

opakowania,

wielkość)
Pozostałe:
•

Kryteria wyboru płynu do mycia naczyń,

•

Zwyczaje związane ze zmywaniem naczyń
(w kąpieli, na gąbkę)

•

Zwyczaje związane z użytkowaniem płynu

do naczyń (oryginalna butelka,

dozownik

stojący na blacie lub zabudowany)
•

Postrzeganie wiodących marek na rynku
płynów.
Szczegółowa analiza racjonalnego oraz
emocjonalnego wizerunku marki Ludwik na
tle wybranych marek konkurencyjnych w
danej kategorii. Mocne i słabe strony.
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3.3.

Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

3.3.1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie potwierdzenie przyjęcia
zlecenia Zamawiającego lub podpisanie umowy z Zamawiającym.
3.3.2. Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z
przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia
niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy

Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji
zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania
Projektu ze środków Unii Europejskiej.
3.3.3. Cena przedmiotu zapytania – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki
związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie
związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie
podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi
Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji
przedmiotu zapytania.
3.3.4. Zamawiający przekaże Oferentowi, niezbędną materiały i wzory opakowań do wykonania
badań FGI bez konieczności ponoszenia kosztów.
3.4.

Wymagania dotyczące oferenta

3.4.1.

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim
kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne

powiązanie

pomiędzy

zamawiającym

lub

Zamawiający

osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawcą w szczególności poprzez:
a)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)

posiadani udziałów lub co najmniej 10% akcji

c)

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika

d)

pozostawienie

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.
3.4.2. Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu pkt. 3.4.1
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.

3.5.

Wymagane oświadczenia i dokumenty

3.5.1. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w
rozumieniu pkt. 3.4.1 wg załączonego wzoru.
4.

Kryteria oceny ofert

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie
kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym
zapytaniu.
Kryteria oceny
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5.

Przygotowanie oferty
5.1.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób zrozumiały, czytelny i
kompletny oraz jednoznacznie odnosi się przedmiotu zamówienia.

5.2.

Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 97 ze zm.)
dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

5.3.

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres Oferenta,
- termin realizacji zamówienia (w tygodniach),
- kosztorys oferty ze wskazaną specyfikacją,
- cenę, warunki i termin płatności,
- datę sporządzenia oferty,

- datę ważności oferty,
- pieczeń Oferenta oraz podpisy osób upoważnionych do jego reprezentacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
5.4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych przez dwóch lub
większą ilość Oferentów.

5.6.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5.7.

Oferty niekompletne oraz takie, do których nie dołączono wymaganych załączników
zostaną odrzucone ze względów formalnych.

5.8.

W związku z odrzuceniem oferty Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie
względem Zamawiającego.

5.9.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

6. Pytania do zamawiającego
W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytania Zamawiającemu w celu objaśnienia
treści zapytania ofertowego.
7. Termin i sposób złożenia oferty. Wybór Oferenta
7.1. Termin składania ofert
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej
otrzymania na adres mailowy wskazany w pkt. 7.2. Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2016r.
7.2. Sposób złożenia oferty
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby zamawiającego lub
pocztą elektroniczną na adres magdalena.stankiewicz@inco.pl

8. Sposób i termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów
8.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą
członkowie zespołu zarządzającego projektem pn. „Technologia implementacji, łączenia
probiotyków i ekstraktów roślinnych z ekstrakcji nadkrytycznej CO2 w struktury multifunkcyjnego
ekopreparatu czyszczącego i myjącego”
8.2. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.

8.3. Z najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą
sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
8.4. Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie www.inco.pl do 14 dni od daty zamknięcia
przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi Oferentów o przedłużeniu terminu ogłoszenia
wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e-mail. O wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zawiadomi Oferentów w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.
8.5. Zamawiający na żądanie podmiotu, który złożył ofertę udostępnia treść protokołu postępowania
o udzieleniu zamówienia, za wyjątkiem treści złożonych ofert.
8.6. Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które
uzyskali w poszczególnych kategoriach oraz liczbie punktów oferty, która wygrała w
poszczególnych kryteriach.
8.7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
8.8. Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych ( złożono po
terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu
przepisów prawa cywilnego) albo zawierającą inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami
prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
8.9. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom
nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
8.10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny, może nie wybrać
żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na
konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie
obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego oraz o ile okaże się to
konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze
względu na należytą jakość wykonania przedmioty zapytania oraz jego zdolność z celami
Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego, znajdującej się na stronie www.inco.pl. W przypadku modyfikacji
treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony. O zmianie zostaną poinformowane
podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.
8.11. Zamawiający może wezwać Oferenta do podpisania umowy w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia najkorzystniejszej oferty.

8.12. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
8.13. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z przyczyny powstania nowych,
uniemożliwiających podpisanie umowy, okoliczności.
9. Dodatkowe informacje
W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy
do kontaktu z Kierownikiem Działu Marketingu –
Panią Magdaleną Stankiewicz-Kanarek
Osoba kontaktowa

tel. 22 711 59 90
kom. 607 142 779
e-mail. magdalena.stankiewicz@inco.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załącznik do zapytania ofertowego nr 3/GRUPA INCO
Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/GRUPA INCO dla projektu „Technologia implementacji, łączenia
probiotyków i ekstraktów roślinnych z ekstrakcji nadkrytycznej CO2 w struktury multifunkcyjnego
ekopreparatu czyszczącego i myjącego” realizowanego przez firmę GRUPA INCO S.A.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z zapytania ofertowego nr 3/GRUPA INCO
Nazwa firmy:
Adres:
Oświadczam/y, w imieniu firmy, że nie jestem/y powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie 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.

__________________________
czytelny podpis i pieczęć firmy

