Instytut Technologii Bezpieczeństwa
„MORATEX”
90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: projektu inwestycyjnego w infrastrukturę badawczą Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji –
Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa „MORATEX” (KONTRAKT
TERYTORIALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO)
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwracamy
się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę, polegającą na:
1. Przygotowaniu wniosku, wraz z załącznikami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczególnymi (w tym regulaminem konkursu), o dofinansowanie projektu inwestycyjnego
Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej
Instytutu Bezpieczeństwa MORATEX” w ramach działania I.1 Rozwój infrastruktury badań
i innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020.
2. Monitoringu na etapie oceny formalnej i merytorycznej w/w wniosku.
3. Przygotowaniu załączników do umowy o dofinansowanie w/w projektu inwestycyjnego.
4. Opracowaniu wniosku aplikacyjnego w generatorze Wniosków (w razie takiego wymogu).
1. ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 26, e-mail: itb@moratex.eu
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę opisaną w punkcie 1 i 4 w terminie liczonym na 15 dni
przed zakończeniem naboru Wniosków lub w terminie 45 dni od rozpoczęcia konkursu (w przypadku
nieokreślenia przez Instytucję pośredniczącą terminu zakończenia naboru), a punkt 3 zgodnie z
terminami ustalonymi przez Instytucję Pośredniczącą.
Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy materiałów niezbędnych do wykonania
przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert w terminie 7 dni od dnia przekazanej w tym
zakresie informacji Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania, na żądanie Zamawiającego, informacji na temat
bieżących prac wykonywanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania
ofert, udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień w tym zakresie oraz uwzględniania w toku prac
uzasadnionych uwag i opinii Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot niniejszego zaproszenia do
składania ofert w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej za pomocą poczty e-mail.
3. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
3.1. Ofertę należy złożyć do dnia 30 czerwca 2016 r. do godziny 09.00 w jednej z następujących form:
- pisemnie na adres Zamawiającego,
- bezpośrednio w siedzibie Instytutu – pokój 120 – Sekretariat,
- e-mailem na adres: anawrocki@moratex.eu
3.2. O terminie upływu składania ofert decyduje data i godzina dostarczenia oferty, wysłania
e-maila.

4. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
Oferta musi zawierać:
a) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) oświadczenie, że przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego (wzór
stanowi załącznik nr 2)
d) informacje dotyczące Wykonawcy: opis wraz z dotychczasowymi osiągnięciami,
rekomendacjami i referencjami
5. KRYTERIUM.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest cena, której przypisano
wagę 100 pkt. Oferty w kryterium cena będą oceniane według poniższego wzoru:
C = ( Cmin / Coferty ) x 100
C
Cmin
Coferty

- wartość punktowa ceny
- cena najniższej oferty
- cena badanej oferty.

6. WARUNKI FINANSOWE.
6.1. Płatność 15% wartości oferty nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty publikacji informacji o
wynikach oceny formalnej oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wypełnionej faktury.
W przypadku, gdy wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, Wykonawca nie otrzyma
wynagrodzenia.
6.2. Płatność pozostałych 85% wartości oferty nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty publikacji
informacji o wyłonieniu projektu do dofinansowania oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego,
prawidłowo wypełnionej faktury. W przypadku gdy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania Wykonawca
nie otrzyma wynagrodzenia opisywanego niniejszym punktem.
7. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA
SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY.
W sprawach proceduralnych: Artur Nawrocki, e-mail: anawrocki@moratex.eu,
tel: 42 637 41 64.
W sprawach merytorycznych: Marzena Fejdyś, e-mail: mfejdys@moratex.eu,
tel: 42 637 37 63 wew. 117
Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne
informacje, jak odpowiedzi na nie, przekazywane będą Zamawiającemu przez Wykonawców jak
i Wykonawcom przez Zamawiającego, pisemnie lub elektronicznie.

8. POZOSTAŁE INFORMACJE:
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości
lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów
akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Łódź, dnia 22.06.2016 r
…………………………….
zatwierdzam

