Zapytanie ofertowe na dostawę surowca polipropylenowego (PP) w ramach
projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie
nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i
zamykania" planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata
2014-2020.
Znak sprawy: EC/08B/UE/B+R/2015

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres Zamawiającego:
Eurocast Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 9
84-220 Strzebielino
Telefon: +48 58 576 51 00
Faks: +48 58 576 51 10
Adres e-mail: recepcja@eurocast.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.eurocast.pl
Godziny pracy: dni robocze od 8.00 do 16.00

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 3. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z
zasadą uczciwej konkurencji do Dokumentacji Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw"
Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"
POIR w 2015r. (Konkurs 1/1.1.1/2015).
Przedmiotem zamówienia jest surowiec polipropylenowy (PP) przeznaczony do realizacji prac
badawczo-rozwojowych w projekcie badawczo rozwojowym.
Szczegółowe parametry techniczne surowca PP niezbędnego do wykonania prac B+R ustala
Zamawiający.
Obejmują one:

1. Granulat polipropylenowy (random copolymer) spełniający wymogi europejskiego oraz
polskiego prawa dotyczącego surowców/materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
2. Surowiec przeznaczony do produkcji nieorientowanej folii typu Cast.
3. Surowiec posiadający dodatki (podane wartości dodatków są ilościami typowymi):
Typy dodatków
Antyblok(SiO2)
Poślizg (EAA)

Zawartość
ZAWIERA
ZAWIERA

4. Surowiec posiadający właściwości fizyczne:
Właściwości
MFR (230oC/2,16 kg)
Moduł sprężystości

Wartości typowe
8 g/10min
800 - 950 Mpa

5. Ilość surowca na potrzeby przeprowadzenia projektu wynosi 50,0 ton [T] ± 10%.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
 Złożą oferty w określonym terminie, zgodne z wymogami Zamawiającego
 Zapewnią dostawę surowca w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania.

III. Kryteria i sposób oceny ofert
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
 Cena: 100%
IV. Termin i sposób składania ofert:




Oferty należy składać do dnia: 15/12/2015 w formie pisemnej osobiście w siedzibie firmy,
drogą elektroniczną bądź pocztową
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

V. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych,
udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp
zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI. Informacje dodatkowe:
Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami :
1. Damian Dziadowiec – Kierownik Działu Badań i Rozwoju
Tel. +48 (58) 6765164
Kom. +48 607 502 054
E-mail. damiandziadowiec@eurocast.com.pl
2. Piotr Szymczak – Dyrektor Operacyjny
Kom. +48 601 68 78 59
E-mail: piotrszymczak@eurocast.com.pl
3. Katarzyna Kurzelewska – Specjalista ds. Finansowych
Tel. +48 58 676 51 05
E-mail. katarzynakurzelewska@eurocast.com.pl

VII. Załączniki:
- Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy Dostawcy (2 str.)

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWCY

Znak sprawy: EC/08B/UE/B+R/2015
Nr oferty ……………………………
Dane dotyczące dostawcy:
Nazwa
Siedziba
Nr telefonu/faks
nr NIP
nr REGON
Dane dotyczące zamawiającego:
Eurocast Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 9
84-220 Strzebielino
Zobowiązania dostawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie zapytania ofertowego na dostawę surowca polipropylenowego (PP)
w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej
folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania"- oferujemy
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za cenę:
cena netto:
słownie:
podatek VAT:

wg stawki VAT:

cena brutto:
słownie:
Oświadczam, że:


Dostarczymy surowiec w terminie określonym przez Zamawiającego (do 30 dni od daty
ogłoszenia wyników zapytania)



Termin płatności wynosi ……………. dni od daty dostawy.



Nasza oferta jest ważna do …………………..

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego.
1.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.

3.

Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5.

Oświadczam, że spełniam określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

……………........................................
Pieczęć i podpis dostawcy

