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Płatkownica, dn. 5.10.2015r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
nr 1/AGROLA /2015 

 

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem I 
konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla 
przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” (Wybór Wykonawców 
usług w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR - Bony na innowacje dla MŚP dokonywany przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
AGROLA Zakład Handlowo Produkcyjny Zdzisław Niegowski 
Adres: Płatkownica 84 
07 - 140 Sadowne 
NIP: 8240001061; REGON: 710014165 

 
II. OPIS ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego 
wyrobu (kod CPV – 73100000-3) w projekcie „Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do 
ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców”. 
 
Zakres zamówienia: 

Zadanie 1.  Opracowanie systemu emisji cieczy i powietrza: 
- opracowanie układu emisji powietrza, 
- wykonanie stanowisk laboratoryjnych, 
- ustalenie optymalnej konfiguracji strumienia powietrza (z użyciem anemometrów 

temperaturowych), 
- określenie sposobu rozmieszczenia rozpylaczy (przy użyciu pionowego separatora 

kropel). 
 
Zadanie 2.  Wykonanie prototypu opryskiwacza: 

- wykonanie prototypu opryskiwacza z dwurzędowym systemem emisji do ochrony 
krzewów jagodowych, 

- przeprowadzenie testów stanowiskowych maszyny, w tym pomiarów prędkości 
powietrza i pionowego rozkładu kropel,  
 

Zadanie 3. Przeprowadzenie badań polowych i pokazów opryskiwacza: 
- wykonanie pomiarów pokrycia organów roślin metodą komputerowej analizy obrazu, 
- wykonanie pomiarów dystrybucji cieczy ilościową metodą fluorescencyjną, 
- przeprowadzenie pokazów opryskiwacza dla końcowych użytkowników (sadownicy). 

 
Wymieniony powyżej zakres zamówienia będzie realizowany i rozliczany wg zasad 

konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla 
przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. 

 
Finansowanie 
Wartość zamówienia nie może przekraczać kwoty 400.000 zł (brutto), w tym zakupione przez 
Wnioskodawcę materiały niezbędne do realizacji usługi (do 15% wartości zamówienia). 
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Okres realizacji usługi badawczej:  01.01.2016 - 30.06.2017r. (18 m-cy) 
 

Podane wyżej terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań mogą ulec zmianie w 
przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiające 
realizację przedsięwzięcia w zakładanych terminach,  w tym również jeżeli Zamawiający nie 
uzyska akceptacji wniosku przez PARP na realizację przedsięwzięcia. Zamawiający usługi 
badawczej po każdym z etapów dokona protokolarnego odbioru rezultatów projektu. 

  

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Podmiotami zapraszanymi do składania ofert są w szczególności uczelnie publiczne, 

instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją 
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę posiadające kategorię naukową A+; A; B 
posiadające siedzibę na terytorium Polski. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli 
zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie 
wszystkim jednostkom naukowym, do  których zostało  wystosowane zaproszenie 
ofertowe i  jest ono dla nich wiążące. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

4. Oferta zwycięska zostanie wybrana w ciągu 3-u dni od terminu zakończenia zbierania 
ofert, a informacja ta zostanie przekazana wszystkim potencjalnym oferentom. Wybór 
oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego. 

5. W przypadku dokonania wyboru oferenta w  ciągu 3 dni od terminu zakończenia 
zbierania ofert Zamawiający zastrzega, że dokonanie zlecenia i podpisanie umowy 
współpracy w zakresie wykonania usługi badawczej będzie uwarunkowane przyznaniem 
dofinasowania na realizację projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla 
przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” rozumianego przez 
podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia przez Zamawiającego z PARP.   
Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od 
zawarcia umowy z wybranym/i oferentem/ami. 

 

IV. POZOSTAŁE KRYTERIA FORMALNE 
Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający następujące kryteria formalne: 

1. Wykonawca usługi badawczej posiada lub będzie posiadał na moment rozpoczęcia 
realizacji  zlecenia,  potencjał  merytoryczny  do  wykonania  usługi  badawczej,  co 
potwierdzi poprzez przedstawienie co najmniej 3-osobowego zespołu badawczego lub 
poprzez   przedstawienie   oświadczenia,   że   będzie   posiadał   zespół   na   moment 
rozpoczęcia realizacji zlecenia. 

2. Wykonawca usługi badawczej posiada potencjał techniczny do wykonania usługi 
badawczej lub będzie posiadał na moment rozpoczęcia realizacji zlecenia, co potwierdzi 
poprzez przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz innych zasobów 
materialnych lub poprzez przedstawienie oświadczenia, że będzie posiadał zasoby 
techniczne na moment rozpoczęcia realizacji zleceni 
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V. KRYTERIA OCENY OFERT 
Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o następujące kryteria oceny: 

Kryterium 1: 
Oferowana cena przedmiotu zamówienia łącznie dla zadania 1,2 i 3 (waga 50%). Sposób 
wyliczenia punktów: 

 

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

C = -------------------------------------------------------------- x 50 pkt. 

Cena brutto badanej oferty 
 

 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 50 
 

 

Kryterium 2: 

Doświadczenie Oferenta wyrażone liczbą projektów B+R z zakresu techniki opryskiwania, w 
których uczestniczył Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat (waga 30%). Sposób wyliczenia 
punktów: 
 

 Liczba projektów B+R oferty badanej 

D = ---------------------------------------------------------------      x 30 pkt. 

Największa liczba projektów B+R spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu 

 

 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 30 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2. 
 

Kryterium 3: 

Doświadczenie Oferenta wyrażone łączną liczbą publikacji naukowych i zgłoszeń do Urzędu 
Patentowego zespołu badawczego z zakresu techniki opryskiwania za ostatnie 5 lat (waga 
20%). Sposób wyliczenia punktów: 
 

Łączna liczba publikacji i zgłoszeń 
patentowych badanej oferty  

D = ------------------------------------------------------------------- x 20 pkt. 
Największa liczba publikacji i zgłoszeń patentowych 

oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
 

 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 20. 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 3. 
Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100. 
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VI. SPOSÓB OCENY OFERT 
a) Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w 

zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. 
Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań (lub kryteriów formalnych) zostaną 
odrzucone. 

b) Zamawiający za  najkorzystniejszą  uzna  ofertę  wykonawcy, która  łącznie  za  kryteria 
przyjęte w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów (I + II + III + 
IV). 

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
a) Ofertę   należy   sporządzić   na   załączonym   druku   „FORMULARZ   OFERTOWY” 

(Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej. 

b) Oferta powinna zawierać w szczególności: 

- Oświadczenie   Wykonawcy,   że   na   moment   realizacji   przedmiotu   zamówienia 
Wykonawca posiada lub będzie posiadał odpowiedni personel i potencjał techniczny 
niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1. do oferty). 

- Cenę netto i brutto (VAT 23%). Zakłada się, że w cenie zawarte zostaną koszty: 
wynagrodzeń zespołu badawczego i technicznego, aparatury, materiałów i przedmiotów 
nietrwałych, usług, koszty podróży oraz kosztów pośrednich związanych z realizacją 
zlecenia. 

- Wypełnione Załączniki nr 2 i nr 3 potwierdzające doświadczenie Oferenta. Do składania 
ofert dopuszczeni są jedynie Wykonawcy, którzy uczestniczyli w latach 2011-15 jako 
wykonawcy w projektach B+R dotyczących techniki opryskiwania (Kryterium 2) oraz 
posiadają publikacje naukowe i zgłoszenia patentowe z tego zakresu (Kryterium 3) 

c) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 

 
VIII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
a) Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty 

prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania 
przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, 
dokumentów lub wyjaśnień. 

c) W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie 
powiadomiony indywidualnie. 

e) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana 
umowa pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie, jednakże 
nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego dofinansowania w ramach działania 
działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na 
innowacje dla MŚP” przez Zamawiającego z PARP.  Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą w każdym czasie.  

e) Termin związania ofertą powinien wynosić 12 miesięcy od dnia jej złożenia. 

f) Aneksowanie warunków umowy z wykonawcą usługi badawczej jest dopuszczalne pod 
następującymi warunkami: 
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W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku: 
- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, 
- gdy termin  zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest 

niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
- konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń, 
- niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie 

doświadczeń w warunkach polowych. 
 

W przypadku   wystąpienia   którejkolwiek   z   w/w   okoliczności   termin   wykonania 
przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres: 

- niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, 
- niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności, 
- niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji, 
- umożliwiający  przeprowadzenie  doświadczeń  w warunkach pogodowych 

umożliwiających realizację prac B+R. 
 
 
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ 

Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w 
sprawie niniejszego  zapytania  ofertowego  jest  Pan  mgr Artur Wyrobek; tel.  tel.: +48 25 
676 01 30,  e-mail: agrola@agrola.com.pl. 

 
 
X. WARUNKI SZCZEGÓLNE 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
a) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem 

„Postępowanie konkursowe 1/PARP/2015”, w terminie do dnia 19.10.2015 roku, do 
godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub pocztą na adres: AGROLA 
Zakład Handlowo Produkcyjny Zdzisław Niegowski; Płatkownica 84; 07 - 140 Sadowne. 
Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Dla ważności terminu decydująca jest 
data wpływu do siedziby spółki.  

b) Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 22.10.2015 r. o godz. 15.00. 
w siedzibie zamawiającego. 

b) O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w 
wymaganym terminie ofertę. 

c) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1/AGROLA/2015 z dnia 5.10.2015r. 
 

 
WZÓR FORMULARZA OFERTY 

 
FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 1/AGROLA/2015 z dnia 5.10.2015r. 
 

AGROLA Zakład Handlowo Produkcyjny Zdzisław Niegowski 
Adres: Płatkownica 84; 07 - 140 Sadowne 
NIP: 8240001061; REGON: 710014165 

 
Oferta dotyczy wykonania usług badawczych w projekcie „Innowacyjny opryskiwacz 

dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji 
owoców”. 

Zakres zamówienia: 
Zadanie 1.  Opracowanie systemu emisji cieczy i powietrza: 

- opracowanie układu emisji powietrza, 
- wykonanie stanowisk laboratoryjnych, 
- ustalenie optymalnej konfiguracji strumienia powietrza (z użyciem anemometrów 

temperaturowych), 
- określenie sposobu rozmieszczenia rozpylaczy (przy użyciu pionowego separatora 

kropel). 
 
Zadanie 2.  Wykonanie prototypu opryskiwacza: 

- wykonanie prototypu opryskiwacza z dwurzędowym systemem emisji do ochrony 
krzewów jagodowych, 

- przeprowadzenie testów stanowiskowych maszyny, w tym pomiarów prędkości 
powietrza i pionowego rozkładu kropel,  
 

Zadanie 3. Przeprowadzenie badań polowych i pokazów opryskiwacza: 
- wykonanie pomiarów pokrycia organów roślin metodą komputerowej analizy obrazu 
- wykonanie pomiarów dystrybucji cieczy ilościową metodą fluorescencyjną, 
- przeprowadzenie pokazów opryskiwacza dla końcowych użytkowników (sadownicy). 

 
Wymieniony powyżej zakres zamówienia będzie realizowany i rozliczany wg zasad 

konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla 
przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. 

 
Okres realizacji usługi badawczej:  01.01.2016 - 30.06.2017r. (18 m-cy) 

 

Podane wyżej terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań mogą ulec zmianie w 
przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiające 
realizację przedsięwzięcia w zakładanych terminach,  w tym również jeżeli Zamawiający nie 
uzyska akceptacji wniosku przez PARP na realizację przedsięwzięcia. Zamawiający usługi 
badawczej po każdym z etapów dokona protokolarnego odbioru rezultatów projektu. 

Nazwa i adres oferenta: 

………………………… 

Dane teleadresowe Oferenta: 

………………………… 



Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/AGROLA/2015 z dnia 5.10.2015r. 
składam ofertę następującej treści: 

 

Kryteria oceny zdefiniowane przez Zamawiającego
Oferta Wykonawcy/Sposób 

spełnienia 

Kryterium 1 
Oferowana cena przedmiotu zamówienia Cena usługi badawczej 

Oferowana cena przedmiotu zamówienia 
Podatek VAT 
(23%) 
……………PLN 

Brutto: ……PLN

Kryterium 2 
Liczba projektów B+R z zakresu techniki 
opryskiwania, w których uczestniczył Wykonawca w 
okresie ostatnich 5 lat  

………………………(szt.)

Kryterium 3 
Łączna liczba publikacji naukowych i zgłoszeń do 
Urzędu Patentowego zespołu badawczego z zakresu 
techniki opryskiwania w okresie ostatnich 5 lat 

publikacji   ………..…(szt.)
zgłoszenia do UP ….……… (szt.)
Łącznie  …………..(szt.)

 
Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z  przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych 
zastrzeżeń. 

- zapoznaliśmy się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

- na moment realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca posiada lub będzie 
posiadał odpowiedni personel i potencjał techniczny niezbędny do realizacji 
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1. do oferty). 

 
Ważność oferty: 12 miesięcy. 
 
 
 
 
 

 

Miejscowość i data ………….            ….……………………………… 
(Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 
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* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach d a ym 
upoważnieniu 

o zaciągania zobowiąz ń w imieniu Wykonawcy lub we właściw
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Załącznik nr 1 (do wzoru formularza oferty) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o posiadaniu potencjału osobowego i technicznego do realizacji zamówienia 

 
……………….…, dnia…………………. 

 
………………………………..(nazwa wykonawcy) 
………………………………..(adres wykonawcy, NIP) 
………………………………..(dane kontaktowe) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
W imieniu…………………….(nazwa Wykonawcy) oświadczam, iż zapoznałem się z 

warunkami udziału w konkursie ofert na zamówienie nr 1/UE/2015 z dnia 5.10..2015r. 
ogłoszonym przez AGROLA Zakład Handlowo Produkcyjny Zdzisław Niegowski. oraz akceptuję 
ich treść. 
Oświadczam, iż oferent …………………………………….(pełna nazwa) posiada lub będzie 
posiadał na moment rozpoczęcia realizacji usługi badawczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie  
oraz  potencjał  techniczny, a także dysponuje lub będzie dysponował na moment rozpoczęcia 
realizacji usługi badawczej zasobami osobowymi zdolnymi do wykonania zamówienia i 
zapewni te zasoby na czas realizacji zamawianej usługi badawczej. 
 
Opis aktualnie posiadanych zasobów osobowych lub takich jakie będą w dyspozycji 
Wykonawcy w momencie przystąpienia do wykonania usługi badawczej:  
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Opis aktualnie posiadanych zasobów technicznych w dyspozycji Wykonawcy lub takich 
jakie będą w dyspozycji Wykonawcy w momencie przystąpienia do wykonania usługi 
badawczej: 
 

 

Zasób techniczny Etap 

  

  

  

  

 
 

Miejscowość i data ……..……..            ….……………………………… 
(Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 

 
* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym 

upoważnieniu 
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Załącznik nr 2 (do wzoru formularza oferty) 
 

 

DOŚWIADCZENIE JEDNOSTKI NAUKOWEJ 
(realizacja projektów, lata 2011-2015) 

 
 

Kryterium 2: Liczba projektów B+R z zakresu techniki opryskiwania, w których uczestniczył 
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat. 

 

……………………………………………………….. 
(Nazwa podmiotu wykonującego usługę badawczą ) 

Lp Tytuł projektu Okres 
realizacji 

1   

2   

3   

….   

 
 

 
 
 

Miejscowość i data                                    ….……………………………… 
(Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 

 

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym 
upoważnieniu 
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Załącznik nr 3 (do wzoru formularza 
oferty) 

 

 

DOŚWIADCZENIE JEDNOSTKI NAUKOWEJ 
(publikacje naukowe i zgłoszenia do Urzędu Patentowego, lata 2011-2015) 

 
 
Kryterium 3 
liczba publikacji naukowych i zgłoszeń do Urzędu Patentowego zespołu badawczego za ostatnie 
5 lat 

……………………………………………………………… 
(Nazwa podmiotu wykonującego usługę badawczą ) 

Lp. Dane o publikacji naukowej 

1  

2  

….  

Lp. Dane o zgłoszeniu patentowym 

1  

2  

….  

 
 
 
 
 

Miejscowość i data                                    ….……………………………… 
(Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 

 

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym 
upoważnieniu 

 


