Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+R

Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
(miejscowość i data)

Nazwa i adres wnioskodawcy

Poznań, 18.03.2016

Interplastik Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 469
60-451 Poznań

Protokół postępowania
o udzielenie zamówienia
Przedmiotem zamówienia* jest:
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących stworzenia opakowań z tworzyw sztucznych,
wykonywanych metodą wtryskiwania, z powłoką antymikrobiologiczną dla przemysłu
mleczarskiego/spożywczego. Celem badań ma być opracowanie kompozycji innowacyjnych powłok
aktywnych o właściwościach antymikrobiologicznych oraz zawierających substancje pochłaniające tlen
(np. enzymy z grupy oksydaz) nanoszonych na powierzchnię opakowań, które spowodują wydłużenie
okresu przydatności do spożycia pakowanych wyrobów spożywczych.
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione**:
a) w dniu 8.03.2016 na stronie internetowej (podać adres strony internetowej) www.interplastik.pl oraz
b) inny sposób upublicznienia zapytania (wpisać jaki): wysłane w formie mailowej.
Dokumenty
potwierdzające
dokonanie
upublicznienia
zapytania
ofertowego,
tj.: zrzut ekranu ze strony wnioskodawcy wraz z datą stanowią załączniki nr 1 do niniejszego
protokołu.
Dodatkowo zapytania ofertowe skierowano do następujących wykonawców:
- w dniu 8.03.2016 – Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
- w dniu 8.03.2016 – Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw, Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy,
- w dniu 8.03.2016 – Zakład Tworzyw Sztucznych, Politechnika Poznańska.
Zapytania skierowano faksem / e-mailem / osobiście (właściwe podkreślić)
Do upływu terminu składania ofert, tj. 17.03.2016 godz. 16:00 (dzień, godzina) złożono następujące
oferty:
L.p.

Nazwa wykonawcy

1.

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów

Data wpływu oferty do
zamawiającego
16.03.2016

Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
Złożone oferty stanowią załączniki nr 2 do niniejszego protokołu.
Oferty zostały poddane ocenie w zakresie następujących kryteriów, określonych w zapytaniu
ofertowym:
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L.p.

Nazwa wykonawcy

Spełnienie przez

Spełnienie

wykonawcę warunku

warunków udziału

dotyczącego zakazu

w postępowaniu

udzielania zamówień

Ocena oferty
Suma
Liczba

Waga

Liczba

Waga

przez

punktów

punktowa

punktó

punkto

podmiotom powiązanym

wykonawcę, o ile

kryterium

kryterium

w inne

wa inne

(TAK/NIE)

takie warunki były

cena

cena

kryteria

kryteria

n.d.

n.d.

punktów

stawiane
(TAK/NIE***)

1.

CBiIMO, ZUT

TAK

TAK

100

1

100

w Szczecinie
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów (maksymalnie do
uzyskania – 100 pkt):
Cena – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto
otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę
będzie obliczana wg następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ • 100
Cena netto w rozpatrywanej ofercie
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów.
 Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko oferty Wykonawców, którzy spełniają
postawione przez niego wymagania, określone w zapytaniu.
Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez
zamawiającego lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i osoby
wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą,
stanowią załącznik/załączniki nr 3 do niniejszego protokołu.
W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
za cenę 57 416,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Mając na uwadze reguły przeprowadzania zamówień publicznych dla działania 1.1 „Projekty
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” RPO ZP oraz zasady konkurencyjności, mówiące o tym, że „w
przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego wpłynie tylko jedna nie
podlegająca odrzuceniu oferta uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną”, firma Interplastik
Sp. z o.o. podjęła decyzję o udzieleniu zamówienia Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych
Materiałów Opakowaniowych z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Oferta powyższego referenta jest jedyną, jaka wpłynęła do siedziby wnioskodawcy w ramach
przeprowadzanego zamówienia publicznego. Referent ponadto spełnia wszystkie kryteria postawione
przez firmę Interplastik Sp. z o.o. w zapytaniu ofertowym:
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Wykonawcą może być tylko jednostka Posiadam status jednostki naukowej w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze
zm.).
Wykonawcą może być tylko jednostka posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3
ustawy o zasadach finansowania nauki.
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zamówienia.
Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Beneficjentem a wykonawcą, polegające na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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.
Wykonawca musi złożyć oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
zamawiającym oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzory oświadczeń
znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1 oraz zał. nr 2).
Realizacja zlecenia może trwać maksymalnie 18 miesięcy.

W wyniku powyższej analizy wnioskodawca zdecydował się na wybór powyższego oferenta, z którym
zostanie podpisana umowa na wykonanie prac B+R opisanych w zapytaniu ofertowym.
Postępowanie prowadził:
mgr inż. Bartosz Wojtyła, Specjalista ds. Badań i Rozwoju, Interplastik Sp. z o.o.
Oświadczam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wydatki
dokonane zostaną w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.
(data sporządzenia protokołu, podpis zamawiającego)

18.03.2016.

** właściwe podkreślić
*** w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, jeżeli zostały przewidziane w zapytaniu
ofertowym, należy wskazać w jakim zakresie wykonawca ich nie spełnił
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