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Trzebicz, 12.09.2017 r. 
 Miejscowość, data  

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2017 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (BENEFICJENTA) 

SOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Trzebicz, ul. Poznańska 62 

66-530 Drezdenko 

NIP: 281-004-84-88 

REGON: 080202342 

KRS: 0000287872 

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU 

Przedmiot  zamówienia 

Zakup usługi przeprowadzenia badań oraz konsultacji. 

Usługa – przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych i fizycznych komponentów kompostów 

oraz pozostałych komponentów mieszanek podłożowych zgodnie z przedstawionym zakresem 

oznaczeń; analiza i interpretacja wyników. Ponadto konsultacje w zakresie przydatności 

produktów odpadowych do tworzenia mieszanek kompostów oraz opiniowanie i doradztwo w 

zakresie doboru i udziału komponentów w kompostach i podłożach; konsultacje i opinie 

dotyczące poprawności warunków i przebiegu kompostowania oraz doradztwo w zakresie 

optymalizacji tego procesu; przeprowadzenie audytu technologicznego innowacyjnych 

rozwiązań technicznych, realizowanych w Przedsiębiorstwie; przeprowadzenie szkolenia 2-3 

pracowników Przedsiębiorstwa realizowanego indywidualnie lub w ramach prowadzonych przez 

Oferenta szkoleń otwartych. 

Zakres badań laboratoryjnych: 

1. Badania komponentów opracowywanych podłoży oraz kompostów:  ok. 13-14 

komponentów: 

• pH, EC (mS·cm-1), sucha masa (%), wilgotność (%), C org. 

• Zawartość ogólna (% s.m.): N, P, K, Mg, Ca; stosunek C:N; siarczany i chlorki  

(formy rozpuszczalne). 

• zawartość ogólna (mg·kg-1 s.m.): Cu, Cd, Fe, Mn, Mo, Pb, Ni, Hg, Cr. 

2. Badanie masy kompostowej podczas dojrzewania  - ilość oznaczeń min. 24   (4 komposty 

× 6 m-cy): 
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• pH, EC (mS·cm-1), sucha masa (%), C org.  

• Zawartość ogólna (% s.m.): N, P, K, Ca, stosunek C:N., azot amonowy i azot 

azotanowy, siarczany i chlorki (formy rozpuszczalne). 

3. Badanie kompostów po zakończeniu procesu:  - ilość oznaczeń min. 4: 

• Właściwości fizyczne: gęstość objętościowa (g·cm-3), wielkość cząstek (mm), 

wilgotność (%). 

• Właściwości chemiczne: sucha masa (%), C org., zawartość ogólna (% s.m.): N, 

P, K, Mg, Ca, stosunek C:N., zawartość ogólna (mg·kg-1 s.m.): Cu, Cd, Fe, Mn, 

Mo, Pb, Ni, Hg, Cr; analiza ogrodnicza: pH, EC (mS·cm-1), zasolenie NaCl 

(g·dm-3), zawartość form przyswajalnych (g·dm-3): N-NH4, N-NO3, P, K, Ca, 

Mg, Na, Cl, S-SO4.  

4. Badanie fizyko-chemiczne podłoży będących przedmiotem projektu badawczego 

realizowanego przez Zamawiającego (ilość oznaczeń min. 20): 

• Właściwości fizyczne: gęstość objętościowa (g·cm-3), wielkość cząstek (mm), 

wilgotność (%); porowatość ogólna (% obj.), pojemność wodna i powietrzna przy 

-10 cm H2O (% obj.), kurczliwość (% obj.) 

• Właściwości chemiczne: sucha masa (%), C org., zawartość ogólna (% s.m.): N, 

P, K, Mg, Ca, S, stosunek C:N.; zawartość ogólna (mg·kg-1 s.m.): Cu, Cd, Fe, 

Mn, Mo, Pb, Ni, Hg, Cr; analiza ogrodnicza: pH, EC (mS·cm-1), zasolenie NaCl 

(g·dm-3); zawartość form przyswajalnych (g·dm-3): N-NH4, N-NO3, P, K, Ca, 

Mg, Na, Cl, S-SO4. 

5. Właściwości biologiczne – na obecność jaj pasożytów jelitowych (Ascaris sp.,  Trichuris 

sp., Toxocara sp.) oraz bakterii Salmonella sp. 

• Badania komponentów kompostów:  min. 8. 

• Badanie kompostów po zakończeniu procesu:  - liczba oznaczeń min. 4.  

• Badanie podłoży wchodzących w skład gamy podłoży innowacyjnych min. 4. 

Badania należy wykonać metodami znormalizowanymi lub opracowanymi przez laboratorium, 

zapewniającymi uzyskanie miarodajnych wyników. 

Analizy próbek należy rozpocząć w czasie 4 godzin od momentu zgłoszenia dostępności próbki. 

Odbiór próbek do badań od Zamawiającego leży po stronie Oferenta. Miejscem odbioru jest 

miasto Trzebicz. 

Badania będą zlecane w seriach badawczych przez okres podany w harmonogramie realizacji 

projektu. 

 

Termin składania ofert 

Do 20.09.2017 r., godz. 16:00 
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Miejsce i sposób składania ofert 

Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też osobiście w 

następującym miejscu: SOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Trzebicz, u. Poznańska 62, 66-530 Drezdenko. 

Oferta może być również wysłana drogą elektroniczną na adres: sobex@sobex.com.pl. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania ofert drogą pocztową 

lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez 

Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę. 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 

wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być 

podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z reprezentacją 

wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być załączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z 

innych dokumentów załączonych przez Oferenta. W przypadku ofert składanych drogą 

elektroniczną za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w 

imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). 

 

Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Władysław Sobota 

Wiesław Sobota 

Rafał Sobota 

Krzysztof Kędzior 

Nr telefonu osób upoważnionych do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 506 038 950 

(095) 76 24 705 

+48 506 094 382 

+ 48 509 104 071 

Termin wykonania zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania  termin realizacji zamówienia upływa w dniu  

12.10.2020 r. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Warunki w zakresie wiedzy i potencjału wykonawcy  
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Oferent zobowiązany jest posiadać odpowiedni potencjał osobowy oraz techniczny 

umożliwiający rzetelne i należyte wykonanie zamówienia w terminie określonym w niniejszym 

zapytaniu ofertowym oraz w złożonej ofercie. Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia 

oferenta zawartego we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego). 

OCENA OFERT 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się 

kryteriami: 

1. Cena za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia (waga kryterium: 70%). 

2. Czas potrzebny na wykonanie badań (waga kryterium: 30%). 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny: 

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia” 

będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru: 

Pi=(Cmin/Cn x 70%) x 100 

Podane wartości oznaczają: 

• Pi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”. 

• Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich 

oferentów. 

• Cn - cena całkowita badanej oferty. 

 

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Czas potrzebny na wykonanie badań” będzie 

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru: 

Oi= (Omin/On x 30%) x 100 

Podane wartości oznaczają: 

• Oi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „czas potrzebny na wykonanie badań” 

• Omin – najkrótszy czas potrzebny na wykonanie badań spośród wszystkich ofert. 

• On – czas potrzebny na wykonanie badań wskazany w badanej ofercie. 

 

Czas potrzebny na wykonanie badań wyraża się w miesiącach, przy czym za rozpoczęcie 

czasu trwania badań rozumie się rozpoczęcie pierwszej czynności związanej z 

przeprowadzeniem badań, a za zakończenie rozumie się dostarczenie wyników badań 

zgodnie z założeniami i we wskazanym zakresie (komplet badań). 

 

Wartości punktów uzyskanych w ramach każdego z kryteriów są sumowane i stanowią wynik 

osiągnięty przez danego oferenta. Porównanie ofert następuje w drodze zestawienia uzyskanych 

wyników przez poszczególnych oferentów oraz wybór najkorzystniejszej. 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy  

w sprawie zamówienia na następujących warunkach: 

a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie 

pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;  
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b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 

c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy 

zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą 

konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu 

zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać 

osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i 

wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia; 

d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego  

w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej 

efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań 

korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania 

przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji 

lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą 

określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia; 

e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących 

rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od 

Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić 

zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy 

wykonaniu przedmiotu zamówienia; 

f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad 

dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po 

dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający  

i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia 

celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego; 

g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, 

przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie 

zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego: 

 o charakterze od nich niezależnym, 

 którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 

 którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

 której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy. 

Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 

żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 

załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.  

W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać 

przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim 

przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób 
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osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w 

zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły 

wyższej. 

Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie 

zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. Wskazane 

w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za 

zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

 

Wykluczenia 

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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

A. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

B. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

C. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

D. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

E. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 


