
WęgróW 28 grudnia 2016

Bomet sp. z o.o. społka Komandytowa
ul. Berka Joselewicza,
07-100 Węgrów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

w zw1ązku Z planowaną realizacją projektu pn 
'opracowan]e Wielozadaniowego Wału

zębatego przeznaczonego do zabiegóW Uprawowych' uprawowo_siewnych i

pielegnacyjnych" W ramach Programu operacyjnego lnteligentny Rozwój na |ata 2o14-
2o2a Działanie 2'3 ,'Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorsh^/'', Poddziałanie 2'3'2

'Bony na innowacje dla MŚP"'' działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
róWnego traktowania WykonawcóW _ firma Bomet sp. z o.o. sp. K' ogłasza
postępowanie W tryb]e zapytania ofeńowego zgodnie z zasadą konkUrencyjnosc]'

1. opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamóWienia jest Wykonanje usłUgi badawczo-rozwojowej

polegającej na opracowaniu nowego wyrobu W postaci wielozadaniowego Wału
zębalega plzeznaczonego do Zabiegow Uprawowych uprawowo-siewnych i

pielęgnacyjnych' PŻedmiotowy wał powinien posiadaó jnnowacyjne funkcjonalności W
Skali polskiego rynku maszyn rolniczych i uniwersalne zastosowanie Vvrynikające z
możliwości zawieszania na pŻednim lub tylnym TUZ ciągnika i przeznaęzenia da
róznych zabiegóW: doprawiania gleby plzed ciągnikiem Wspołpracującym z agregatem
uprawowym lub uprawowo-siewnym (1-sekcyjny), doprawiania gleby podczas orki
Wykonywanej pługiem obracalnym (2'sekcyjny)' niszczenia skorupy glebowej lub
plzedsiewnego doprawiania gleby W oddzi'-lnym zabiegu (3-sekcyjny)' Nowy Wał'
Zależnie od przeznaczen|a, powinien mieć mozliwość pracy w wersji 1, 2 lub 3-
sekcyjnej' przy czym szerokość robocza sekcji środkowej powinna WynosiĆ 3 m, a
szerokość sekcji bocznych powinna być dostosowana do szerokość roboczej pługóW 3,

4 i s-skibowych' sekcje boczne Wału powinny byc składane hydraulicznie do trahspońU
tak' aby w położeniu transpońowym położone były w płasz)zyżnie poz ornej, a
szerokość transpońowa nie pęeklaczała 3 m.

lnnowacyjność nowego' Wielozadaniowego wału' odrÓżniająca go od wyrobóW
konkurencyjnych, powinna wynikać między innymi z odmiennego od dotychczasowych
lozwiązania konstrukcji sekcji roboczych Wału i systemu pracy podczas doprawiania
orki Wykonywanej pługiem obracalnym' Nowy Wał powinien charakteryzowac slę
odmienną od standardowych WałóW pierścieniowych konstrukcją sekcji roboczych i

odmiennym od standardowych WałóW Wahadłowych (Wychylnych) sposobem pracy
podczas dopraw]ania orki Wykonywanej pługiem obracalnym'

zakres prac prowadzących do opracowania j sprawdzenia prototypu nowego
wału W rzeczywistych warunkach eksploatacji powinien byó zrealizowanych W czterech
Żadaniach



zadanie 1'. opracowanie modeli geometrycznych i obliczeniowych Wału w trzech
wersjach roboczych (1' 2' 3-sekcyjny) przeznaczonych do zabiegów uprawowychl
uprawowo_siewnych i pielęgnacyjnych olaz analizy kinematyczne iwytrzymałości
konstrukcji.

zakres prac: opracowane model geometrycznych odŻwietc edlajacych postace
konstrukcyjne Wału W trzech Wersjach roboczych róZnlących się czbą Żastosowanych

sekcj] (1 2, 3-sekcyjny)' opracowan e model] obliczenjowych Wału oraz
przeptowadzen e analZ kinematycznych i Wytrzymałościowych da konstrukcji nośnej

Wału podczas pracy ttanspońu ] zrniany położeń' Weryfikacja model geometrycznych

na podstawie WynikóW anallz kinematycznych i Wytrzyrnałośclowych'

zadanie 2i opracowanie dokumentac.ii konstrukcyjnej dla prototypu Wału oraz
budowa prototypu Wału w kompletacji umożliwiającej montaż trzech wersji
roboczych.

zakres prac: opracowanie dokumentacjl konstrukcyjnej dla prototypu wału na
podstawie modeli geometrycznych opracowanych i zweryf kowanych w zadaniu 1.

BUdowa prototypu Wału na podstawie opracowanej dokumentacji, W kompletacji
Umozliwiającej montaż trzech Wersji roboczych' l\,4ateriały niezbędne do budowy
prororypL dosta/czy /arraw ajac/.

zadanie 3: Badania eksperymentalne Wału W aspekcie weryfikacji modeli
obliczeniowych.

zakres prac: Badania prototypu Wału W zakresie rzeczywistych naprężeń i

przemieszczeń w Węzłach konstrukcjj nośnej Wału, Wytypowanych na podstawie analiz
Wytrzymałościowych' Pzeprowadzenie pomiaróW podcŻas pracy' transpońu l zrnlany
połażeń' z wykorzystaniem czujnikóW pomiarowych i aparatury rejestrującej'
Weryfjkacja modelj obliczenlowych Wału opracowanych W ramach zadania 1 W celu

sprawdzenia Wiarygodnośc analiZ SymUlacyjnych'

zadanie 4: Badania labofatoryjno-polowe wału w zakresie oceny funkcjonalności i
jakości pracy oraz spełnienia wymagań bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii.

zakres prac: Badanla prototypu Wału W zakresie oceny jego funkcjonalności ijakości
pracy różnych Wersji roboczych podczas Wykonywania róznych zablegów alaz
prezentacja pracy Wału użytkownikom końcowym' Badania prototypu wałU w zakresie
bezpieczeństwa uzytkowania i ergonomii oraz opracowanie dokumentacji oceny
zgodnoścl Z uwzględnieniem analizy zagroŹeń i ocelry ryzyka'

Materiały do budowy prototypu zapewni zamawiający

Wspólny sloWnik zamówień (cPV):
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze _

73000000-2
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2. Planowany termin realizacji zamówienia:
Usługa badawczo tozwo]owa powinna zostać Wykonana w telninle od 01.04.2017 r' do
31.o9.2018 r. (18 miesięcy) pod Warunkem podpisan]a umowy o dofinansowan]e
pomiędzy Zamawiającym' a PARP W terminie do dnla 31'03'2017 r' W prŻypadku
póŹniejSzego podpisania umowy termin teal]zacji zamóWien]a ulegnie prŻesUnięciU'

3. Warunki udzialu w postępowaniuI
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenc] spełnlający następujące Warunki
1) Posiadanie uprawnień do Wykonywania określonej działalności |ub czynności, jezeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posjadania.
2) Posiadanje nlezbędnej Wledzy dotyczącej przedmiotu zamóWlenia i dysponowanie

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobam zdoInymi do Wykonania
zamÓWienia'

3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej \rykonanie
zamÓW]enia We Wskazanych terminach'

4) oferent pow]nien byó jednostką naukową typu: uczelnia publiczna, państvvowy
instytut badawczy' ]nstytut PAN lub inna ]'ednostka naukowa będąca olganizaąą
ptowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę' o której rnowa W ań' 2 pkt 83
rozpolządzenia Komjsji (UE) ff 651l2o14 z dnia 17 cze| ca 2014 r-, która podlega
ocen]e jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek
naukowych' o Kórej mowa W ań' 41 ust' 1 pkt 1 i ań' 42 Ustery z dnia 30 kwietnia
2o1o r' o zasadach finansowanja nauki (DZ' U' z 2014 r'' poz- ']620)' która
otzymała co najmniej ocenę B'

5) DośWiadczenie W projektach badawczo - rozwojowych w zakresie opracowania i

badań maszyn rolnicŻych - min' 3 projekty'
6) oferent powlnien być autorem co najmnie.j 3 ptjblikacji naukowych z zaklesu

opracowania ibadań maszyn rolniczych W ciągu ostatnich 3lat'
7) oferent nie pow]nien być powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym'

PŻez pawiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się Wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobawiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobamj wykonującymi W imieniu zanawla)ącego
czynności Żwiązanych z przygotowaniem i przeplowadzeniem procedury Wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające W szczególności na:
a) uczestniczeniu W spółce jako Wspólnik spółki cywilnej lUb spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałóW lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnjeniu funkcji członka organu nadzorczego |ub zarządząącego' prokurenta'

pełnonocn ha
d) pozostawaniu w związku małżeńskim' W stosunku pokrewieńshła lub

powinowactwa W l|ni] prostej, W stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa W

linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z Wykonawcą W takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może
to budzic uzasadnione Wątpliwośc] co do bezstronności tych osób'

8) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofeń Zaproponuje oferentowj' który
uzyskał największą iIość punktóW' zawarcie umowy warunkowej na reaIizację
przedrniotu zamóWienia'

.J



Warunkiern We]ścia W Życje Umowy z Wybranym Wykonawcą będzie podplsan e plzez
ZamaW ającego Urnowy o dofinansowanie projektu W ramach PoddŻiałaI a 2'3'2 ,Bany
na nnowacje dla MSP'.

zana, iąący W ce]u potwierdŻenia spełnlenia W/W WarunkóW Wymaga przedłozenia
następujących dokUmentóW'

1) ośWiadczen e, ze Wykonawca otrŻymał co najmniej ocene B z oceny jakości
dz]ała]ności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naUkowych o których
mowa W ań' 41 ust' 1 pkt 1 i a|i' 42 Uslawy z dnla 30 kwietn]a 2010 r' o zasadach
finansowania nauki (Dz. U' z 2a14 l', paz' 162a) _ przez.jednostkę naukową
typu: uczeln]a publlczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub nna
jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania ] upowszechniającą
wiedzę, o której mowa W ań' 2 pkl83 rczpolządzenia Kom sji (UE) ff 651l2o14 z
dnia 17 czetwca 2414 r.

2) oświadczen e' ze Wyto.awca'
- posiada uprawnienia do Wykonywania określonej działalnośc lub czynnosc,

jeżeli przep sy prawa nakłada]ą obowiąZek ich posiadania,
- posiada niezbędną Wiedzę dotyczącą przedmiotu zamóWlen]a oraz odpowiedni

potencjał techniczny i zasoby ludŻkie nezbędne do terminowej realizacji
zarnóWienia,

- znajduje się W sytuacji ekonorr]icznej i flnanqowej zapewniającej Wykonan]e
zamóWienia We wskazanych terminach'

3) DośWiadczenie W pro]ektach badawczo - rozwojowych W zakresie opracowanla l

badań maszyn rolniczych - min' 3 projekty,
4) oferent powinlen być autorem co najmniej 3 publ]kacji naukowych z zaklesu

opracowania ibadań maszyn roln czych W ciągu.ostatnich 3 lat
5) złazen e ośWiadczenia' iz Wykonawca nie jest pow ązany osobowo lUb

kapiiałowo z Zamawiającym. PŻez powiązania osobowe lub kapitałowe rozum e
się Wzajemne powiąZania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionym
do zaciągania Zobowiązań W imien]u Zarnawiającego lub osobami Wykonującymj
W mien]u Zamaw]ającego czynności związanych Z przygotowaniem
przeprowadzeniem procedury Wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające W
szczególności na:
a) uczestnlczeniu W spółce jako Wspó1nik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałóW lub co najmniej 5% akcji'
c) pełnienlu funkc]i członka organu nadzorczego |ub zalządząąaego, prokUrenta,

o B:!""J"Tłff W zwiąZku małżeńSkm' W stosunku pokrewieństrła lub
powinowactwa W linil prostej, W stosunku poklewieńsb.ła lUb powinowactwa W
llni bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawanju z Wykonawcą W takim stosunku prawnym lub 'faktycznyn że
może to budzić uzaSadnione Wątpliwości co do bezstronności tych osób'

6) ośWiadczenie' że Wykonawca podpisze umowę Warunkową po dokonaniu
Wyboru oferenta W Wyniku przeprowadzonej procedury ofeńowej:



4. opis sposobu przygotowania ofeńyI

ofeńa mus być złazana na formularzu ofertowym |załącz|ik ff 1 do zapytania
ofeńowego) wraz z załącznikan Wyszczególnionym W jego treścl spójnymi Ż pkt 3
nin]ejszego ogłosŻenia o zamóWieniu'

oferIę na|eŻy złoŻyć mailowo na adtes: bomet@bomet.pl

Termin dostarczania ofeń upływa w dniU: 5 stycznia 2017 roku

ofeńy złozone po Wskazanym termin]e nie beda rozpatrvwane' Liczy sie data Wpływu
ofeńy.

Nie jest możliwe składanie ofeń częściowych. Rozpatrywane będą Wyłącznie
ofeńy kompletne dotyczące całego przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie
któregokolwiek z warunków udzialu w postępowaniu Wyszczególnionych w pkt. 3
eliminuje oferenta w dalszej procedurze.

5. Kryteria oceny ofeń:

zamawiający dokona wyboru ofeńy w oparciu o kryterium ceny (waga ioo%) wg
poniższego Wzoru:

PK= ICN / CR] x 100, gdzie:

P( - ilość puĘktóW dla krytenurr

cN - najniŹsza oferowana cena netto,

cR _ cena netto ofeńy lozpatryWanej'

zamawiający, po dokonaniu oceny nadesłanych ofeń, zaproponuje oferentowi' ktÓry
uzyskał największą llość punktów, zawarcie umowy Warunkowej na realizację
plzedmiotu zamóWienia.

5. lnformacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamóWienia.
Z mozljwości lealizacji zamóWienia Wryłączone są podmioty, które są powiązane
osobowo lub kapitałowo z Bomet sp. z o.o. Sp' K'. Plzez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się Wzajemne powiązanie między Bomet sp' z o'o' sp. K', lub
osobami upoważnionymi do zaciągan]a zobowiązań W im]eniu Bomet sp, z o,o. sp, K.
lub osobami \łĄ/konującymi W imieniu Bome' sp. z o.o. sp' K' czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury Wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające W szczególności na:
1) uczestniczeniu W spółce jako Wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej'
2) pos]adaniu udziałóW lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zalządzającego' prokurenta,
pełnomocnlka



4) poŻostawan u w zw ązkL) małzeńsk m, W stosunku pokrew]eństwa lub pow nowactwa
W lni prosle] pokrewieństwa lub powinowact\^/a W lin bocznej do druglego stopnja ub
w stosunku przysposobien a, op eki lub kuratell.
5) pozostawaniu z wykonawcą W takim stosunku prawnym ub faktycznym że rnoże to
budzić uzasadnione Wątpliwości co do beŻstronności tych osób,

Potwlerdzenlem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożene pzez
ofetenta ośWiadczen a o braku Występowanja W/W powiązań na formuiarzu ofeńowym
|załącz|ik nr '] do zapytania ofertowego _ FormUlarŻ ofeńowy).

'l ' zastrzeżenia

. Ninlejsze ogłoszenie o ZamÓW]eniu nie ŻobowląZuje flrrny Bomet sp. z o.o. sp. K'
do zadnego określonego działania'

. Wydanie ninjejszego ogłoszenia o zamóWieniu nie zobowlązuje firmy
Bomet sp' z o.o. sp. K. do akceptac]i ofeńy' W całości i n e zobowląZuje firmy
Bomet sp. z o.o. sp' K. do Składania \łyjaśnień czy powodóW akceptacji lub
odrzucen a oferty.

. Firma Bomet sp. z o'o' sp' K. nie moze być poc ągana do odpowiedzialnoścj za
jakiekolwiek koszly azy Wydatki poniesione prZeZ oferentóW w zw]ązk] z
przygotowaniem i dostarczeniem ofeńy'

. Firma Bomet sp ' z o'o' sp' K. zasIlzega sobie prawo W każdej chwili do zmiany
ca,osci lub częsci ogłoszen a o zanówlen U'

BOMET -sŃ$€ Ż oqlan]cŹo.ą odpo*lodŻlalnośdą
spÓl].6 K.maDdylowa

07ł00 Węg.ów' Ul. BeAa Joso ewcza 2

(podpis i pieczęć Zanawiające!]a)
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