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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/ECOTURBINE 

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu 

 

W związku z planowaną realizacją projektu pt. "Prace B+R nad stworzeniem proekologicznej mikroturbiny wodnej 

ECOTURBINE przeznaczonej dla cieków wodnych o niskich spadkach i naturalnych spiętrzeniach” 

oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Global Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa, składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczych i analitycznych w 

zakresie opracowania założeń energetycznych i konstrukcyjnych z numeryczną optymalizacją turbiny oraz w 

warunkach rzeczywistych weryfikujących sprawność prototypu turbiny oraz jej charakterystykę hydrobiologiczną. 

Projekt planowany do realizacji jest w ramach Konkursu 1/1.1.1/2016 „Szybka ścieżka” Priorytet I: Wsparcie 

prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie:1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 

Badania przemysłowe  i prace rozwojowe  realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020. 

Nazwa i adres 

zamawiającego:  

Global Technik sp. z o.o. sp.k. 

ul. Seminaryjna 14, 85-326 Bydgoszcz 

Tryb udzielania 

zamówienia: 
Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności 

Data ogłoszenia 

zapytania 

ofertowego:   

7.07.2016 

Data złożenia 

oferty:  

Oferty można składać do końca dnia  21.07.2016  

Liczy się data wpłynięcia oferty do Beneficjenta. 

Opis przedmiotu 

zamówienia: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie prac 

badawczych i analitycznych w zakresie opracowania założeń 

energetycznych i konstrukcyjnych z numeryczną optymalizacją turbiny 

oraz w warunkach rzeczywistych weryfikujących sprawność prototypu 

turbiny oraz jej charakterystykę hydrobiologiczną (szczegółowy 

przedmiot zamówienia – załącznik nr 4). 

 

Opis przedmiotu zamówienia, w związku z prowadzonymi przez 

Zamawiającego pracami badawczo-rozwojowymi w celu opracowania 

innowacyjnych prototypów produktów, zawiera tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w rozumieniu art. 11 ust 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 46 poz. 211 z 

późn. zm).  

Kod CPV przedmiotu zamówienia:  73110000-6 Usługi badawcze 

Warunki udziału w 

postępowaniu 

1) Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty zdolne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: 

W okresie realizacji przedmiotu zamówienia zapewnią odpowiednie 

zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia, w 

szczególności kadrę naukową składającą się z co najmniej 5 osób  
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w tym:  

 co najmniej 1 osoba: specjalista w zakresie konstrukcji 

maszyn przepływowych ze stopniem naukowym profesora (z 

co najmniej  pięcioma publikacjami naukowymi z zakresu 

maszyn przepływowych),  

 co najmniej 1 osoba: specjalista z zakresu konstrukcji 

maszyn przepływowych ze stopniem naukowym co najmniej 

doktora (z co najmniej  pięcioma publikacjami naukowymi z 

zakresu konstrukcji maszyn przepływowych) 

 co najmniej 1 osoby: specjalista z zakresu inżynierii 

środowiska ze stopniem naukowym co najmniej doktora 

habilitowanego (z co najmniej  pięcioma publikacjami 

z zakresu) 

 co najmniej 1 osoba: specjalista z zakresu energetyki ze 

stopniem naukowym co najmniej doktora (z co najmniej  

dwiema publikacjami naukowymi z zakresu konstrukcji 

maszyn przepływowych) 

 co najmniej 1 osoba: specjalista z zakresu ekologii i 

gospodarki wodnej ze stopniem naukowym co najmniej 

doktora (z co najmniej  dwiema publikacjami naukowymi z 

zakresu ichtiologii i ochrony wód) 

a) W okresie realizacji przedmiotu zamówienia zapewnią 

odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze (analityczne  

i technologiczne): 

Nazwa 

urządzenia 
Opis 

Klaster 

obliczeniowy 

Klaster składający się z : Serwera 

Obliczeniowego służącego do obliczeń i 

przetwarzania danych o minimalnych 

parametrach: 

a) 2 szt. procesor INTEL E5-2670 

b) 64 GB RAM PC3-10600R-9 

c) 1 szt. port ETHERNET 1Gb RJ45 

d) 1 szt. port ETHERNET 10Gb SFP+ 

e) 1 szt. port INFINIBAND 4x QDR QSFP 

f) 1 szt. port zarządzający iLO4 wraz z 

licencją Advanced 

g) 1 szt. dysk twardy Hot Plug HDD 

146GB 6G SAS  15k 

 

Konieczny do wykonywania obliczeń i 

symulacji numerycznych MES i CFD 
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Oprogramowanie 

ANSYS 

FLUENT – 

licencja 

komercyjna 

Najnowsza dostępna wersja oprogramowania. 

Konieczny do wykonania symulacji 

przepływów (CFD) w celu wykonania modeli 

geometrycznych i projektu turbiny wodnej na 

etapie jej integracji laboratoryjnej oraz w 

warunkach rzeczywistych wraz z optymalizacją 

jej kształtu i efektywności.  

System 

szybkiego 

prototypowania 

Zestaw drukarek 3D umożliwiających 

wykonanie modelu turbiny oraz ryb w celu 

wykonania badań laboratoryjnych w skali przed 

prototypowej (weryfikacja modeli 

numerycznych)  

System 

monitoringu 

parametrów 

przepływu i 

stanu cieku 

rzecznego  

System czujników pomiarowych 

umożliwiających określenie warunków 

brzegowych do modeli wirtualnych oraz do 

wykonania badań empirycznych 

przeżywalności ryb w kontakcie z turbiną na 

stanowisku laboratoryjnym oraz w warunkach 

rzeczywistych.  

Oprogramowanie 

ANSYS 

DesignSpace – 

licencja 

komercyjna 

Najnowsza wersja oprogramowania. Konieczny 

do wykonania symulacji obciążeń konstrukcji 

(MES) w celu wykonania modeli 

geometrycznych i projektu turbiny wodnej 

Chromatograf 

gazowy z 

detektorem mas i 

termodesorberem 

Urządzenie konieczne do badań określających 

ilość substancji smarnych przedostających się 

do cieku wodnego w warunkach 

laboratoryjnych i rzeczywistych.  
 

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie 

oświadczenia oferenta. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania). 

 

2) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane 

osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 

wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub 

spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku 
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie 

oświadczenia oferenta. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania). 

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie 

dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który 

nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony  

z postępowania.  

 

 

Termin realizacji 

przedmiotu oferty:  

36 miesięcy od momentu wejścia w życie umowy warunkowej 

zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego 

postępowania 

Kryteria wyboru 

oferty 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryteria: 

1. cena – 100 pkt. (100%) 

 

W zakresie  kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie 

oferta z najniższą ceną netto. Liczba punktów w kryterium 

„cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

 

   
    

       
x 100;   gdzie 

 

C  - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena” 

Cmin – najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich cen 

netto zaproponowanych przez wszystkich oferentów 

Coferty - cena całkowita netto oferty badanej 

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma 

największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone 

kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą 

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje 

oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów zawarcie umowy 

warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem 

wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą jest: 

a) jeżeli wybrany oferent jest uczelnią publiczną, państwowego 

instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki 

naukowej będącej organizacją prowadzącą badania  
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i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej 

lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której 

mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1620) i otrzymała co najmniej ocenę B - podpisanie przez 

Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w 

ramach działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe  i prace rozwojowe  

realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020; 

b) dla podmiotów nie wymienionych w pkt. a – podpisanie przez 

Zamawiającego Umowy o dofinansowanie w ramach 

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 

1.1.1 Badania przemysłowe  i prace rozwojowe  realizowane 

przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 oraz uzyskanie przez Zamawiającego 

pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

w Warszawie na zlecenie oferentowi wykonana części 

merytorycznej projektu.  

Oferta musi 

zawierać 

następujące 

elementy 

 

 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr 

KRS/EDG),  

 Informacje dotyczące typu podmiotu (np. uczelnia publiczna, 

państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna 

jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą 

badania i upowszechniającą wiedzę) 

 Datę przygotowania i termin ważności oferty  

 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu 

 Zakres i szczegółowy opis oferowanej usługi badawczej  

w ramach oferty, 

 Cenę całkowitą netto i brutto
1
, 

 Warunki i terminy płatności, 

 Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, 

 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, 

adres e-mail), 

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

 

                                                 
1
 W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego 

NBP z ostatniego dnia składania ofert  
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Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może 

skutkować odrzuceniem oferty. 

Sposób składania 

oferty: 

 

Oferta może być złożona: 

1. Elektronicznie na adres: biuro@globaltechnik.pl 

2. W wersji papierowej do siedziby firmy:  

Global Technik sp. z o.o. sp.k.;  

Ul. Seminaryjna 14, 85-326 Bydgoszcz 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy 

się data wpłynięcia oferty do firmy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na 

każdym jego etapie, bez podawania przyczyny  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania 

ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie 

poinformuje na stronie internetowej www.globaltechnik.pl oraz 

przekaże je wszystkim podmiotom, do których wysłano zapytanie 

ofertowe. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do 

złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, 

dotyczących złożonej oferty. 

Warunki zmiany 

umowy zawartej z 

wykonawcą: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy zawartej z 

wybranym wykonawcą w zakresie terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia w stosunku do terminu określonego w niniejszym 

zapytaniu.  

Zmiana umowy może wynikać wyłącznie ze zmiany okresu realizacji 

projektu "Prace B+R nad stworzeniem proekologicznej mikroturbiny 

wodnej ECOTURBINE przeznaczonej dla cieków wodnych o niskich 

spadkach i naturalnych spiętrzeniach” lub jego etapu/etapów i nie 

może wynikać z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

 

Wraz z ofertą powinno zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu 

zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania 

ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem 

osoby upoważnionej ze strony Oferenta). 

 

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji  

i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. "Prace B+R nad stworzeniem 

proekologicznej mikroturbiny wodnej ECOTURBINE przeznaczonej dla cieków wodnych o 
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niskich spadkach i naturalnych spiętrzeniach”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe 

i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela   

Pan Krzysztof Sobczak , e-mail: ksobczak@globaltechnik.pl  

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.globaltechnik.pl. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych  

z zamawiającym 

2. Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

3. Załącznik nr 3 –wzór Formularz oferty 

4. Załącznik nr 4 – Specyfikacja - opis przedmiotu zamówienia 

mailto:ksobczak@globaltechnik.pl

