
                                                                       
 

ZAPYTANIE O CENĘ 
   

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Nazwa: Marcato Sp z o.o.  

Adres siedziby: Rzakta 82, 05-408 Glinianka  

Tel.: +48 22 7899780 

Email: sekretariat@marcato.com.pl 

 

Znak sprawy: 01/05/2016/UE 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

 
Wykonanie badań w obszarze spieniania folii APET/CPET oraz własności struktur 

spienionych tych materiałów. 
 

II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

 

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej receptury folii CPET spienionej do produkcji 

opakowań termoodpornych, do kontaktu z żywnością, powstałej w 100% z recyklatów wraz z 

technologią wytworzenia. 
 

II.1.2. Określenie przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na 

 
wykonanie badań w obszarze spieniania folii APET/CPET oraz własności struktur 

spienionych tych materiałów w szczególności badań: 

- redukcji gęstości folii i opakowań APET i CPET 

- własności mechanicznych i wytrzymałościowych folii i opakowań z APET i CPET spienionego 

(z uwzględnieniem zawrotu tych materiałów) w szczególności rozrywanie folii, rozdzieranie, 

badania dynamiczne. 

- zmiany własności udarnościowych APET i CPET oraz struktur spienionych z uwzględnieniem 

wpływu rozmiaru warstw ABA, dodatków plastyfikujących, nukleujących i innych. 

- szczelności i porowatości folii i opakowań z APET i CPET spienionego 

- barierowości folii i opakowań. 

- skurczów folii i opakowań 
 
 

II.1.3 Warunki 

 

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. 

2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 

3. Termin związania ofertą: 90 dni. 

 

II.2. Wymagania dotyczące Oferentów:  

 



1. Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy: 

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, objętej zamówieniem  

 

II.3. Składanie ofert:  

 

1. Kompletna oferta musi zawierać: 

a. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z opisem doświadczenia 

b. Wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy 

realizacji zamówienia  

c. Wykaz wykonanych projektów B+R w zakresie realizacji celu projektu 

d. Proponowany przez wykonawcę zakres prac badawczo-rozwojowych . 

e. cenę 

f. czas realizacji zadania badawczego 

 

 

2. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni od daty wysłania zapytania przez Zamawiającego. Decyduje data maila. 

3. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Rzakta 82, 05-408 Glinianka lub drogą elektroniczną 

na adres email: sekretariat@marcato.com.pl  

4. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.  

5. Oferty jakie wpłyną po terminie zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne 

 

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert: 

 

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych 

od daty złożenia ofert.  

2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, 

jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.  

3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez 

Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  

4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, 

Zamawiający poinformuje mailowo i listownie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie 

podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. 

 

II.5. Kryteria oceny ofert:  

 

Cena = 100% 

 

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE 

 

III.1. Finansowanie projektu:  

 

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 

1.1.1.  

 

III.2. Informacje administracyjne:  

 

Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona 

do Zamawiającego na adres: 

Rzakta 82, 05-408 Glinianka 

lub pocztą email na adres:  

sekretariat@marcato.com.pl 

 

1) Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

2) Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów drogą mailową. 

3) Pytania techniczne należy kierować do Pana Ireneusz Udzielak na adres i.udzielak@marcato.com.pl Na 

pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania 

wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.  



4) W sprawach formalnych należy kontaktować się z Lech Skibiński (l.skibinski@marcato.com.pl) – pod 

numerem telefonu +48227899780 (w godz. 8:00-15:00). 

5) Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, 

wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową na adresy na jakie zostały 

wysłane zapytania ofertowe. 


