
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR   01/VB/2018 
dotyczące wyboru wykonawcy prac badawczych przez jednostkę naukową 

będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę 
 

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach 
 

Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 
1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy 
 
 

 
 

Nazwa i adres  
zamawiającego 

Wytwórnia Materiałów Budowlanych TELE – STROP – SYSTEM Grzegorz 
Radzikowski  

Tryb udzielania  
zamówienia 

konkurs ofert 

Data  ogłoszenia  
Zapytania 
ofertowego 

16.02.2018 

Opis przedmiotu  
zapytania 

Prace badawcze będą obejmować poszczególne zadania: 
Etap 1. Opracowanie gęstożebrowego stropu z belką sprężoną 
strunobetonową i pustakami keramzytobetonowymi. 
1. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zestawu belek stropowych 
sprężonych 
2. Sporządzenie projektu wykonawczego formy 
3. Próby technologiczne i wybrane badania laboratoryjne betonu i belek 
sprężonych. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie (w 7 i 28 dniu), 
wymiarów i charakterystyki powierzchni wyrobu, masy jednostkowej 
wyrobu.  
4. Opracowanie wytycznych technologicznych do produkcji belek sprężonych 
5.Opracowanie szczegółowych wytycznych do projektowania i wykonania 
konstrukcji stropów 
6. Fizyka budowli - analiza szczegółowa zaproponowanego rozwiązania 
Etap 2. Opracowanie gęstożebrowego stropu zespolonego z żelbetową płytą 
prefabrykowaną i nadbetonem monolitycznym 
1. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe stropu 
2. Sporządzenie projektu wykonawczego formy 
3. Próby technologiczne i wybrane badania laboratoryjne betonu i płyty 



 

 

prefabrykowanej.  Badania wytrzymałości betonu na ściskanie (w 7 i 28 dniu), 
wymiarów i charakterystyki powierzchni wyrobu, masy jednostkowej 
wyrobu. 
4. Opracowanie wytycznych technologicznych do produkcji płyt 
prefabrykowanych 
5. Opracowanie szczegółowych wytycznych do projektowania i wykonania 
konstrukcji stropów 
6. Fizyka budowli - analiza szczegółowa zaproponowanego rozwiązania 

Termin realizacji 
przedmiotu oferty 

27.02 2018 do 27.07.2018 

Kryteria wyboru 
oferty 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
1. Cena netto - 100% 

1.  liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według 

poniższego wzoru: 

Cena najniższa (Cn) – 100 pkt. 

 100
Cb

Cn
 

Cena badana (Cb) 

Oferta musi  
zawierać  
następujące  
elementy: 
 

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

KRS/EDG), 

Informacje dotyczące typu podmiotu uprawnionego do składania ofert: 

1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu 

statutów tych uczelni; 

2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 

(Dz.U. Nr 96, poz. 619, ze zm.); 

3) instytuty badawcze; 

4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 

odrębnych przepisów, działające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) Polska Akademia Umiejętności; 

6) inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, będące 

organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi 

wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 

  



 

 

 
Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym 

 

26.6.2014, str. 1); 

Datę przygotowania i termin ważności oferty 

Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług badawczych w ramach 

oferty, 

Cenę całkowitą netto i brutto, 

Warunki i termin płatności, 

Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, 

Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może 

skutkować odrzuceniem oferty. 

 

Termin i sposób 
składania oferty 

Termin przyjmowania ofert: do dnia 23.02.2018 
Oferta może być złożona: 

1. Elektronicznie na adres: biuro@telestrop.pl  

2. W wersji papierowej na adres siedziby firmy Barcin Wieś 71, 88-190 

Barcin 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  
Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy 

 

Warunki zmian  
umowy zawartej w  
wyniku  
przeprowadzonego  
postępowania  

Termin wykonania prac nie może ulec zmianie, 

Osoba do kontaktu Grzegorz Radzikowski 52 383 23 88 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4di
mailto:biuro@telestrop.pl

