
 

 

 
Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2019/uz      Leżajsk, dn. 04.04.2019r.   
  
  

ZAMAWIAJĄCY:  
  
 

EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Spółdzielcza 13B 
37-300 Leżajsk 
NIP: 8161644250 
REGON: 180236898 
 
Tel.: 17 242 03 27 
Fax: 17 242 03 27 
e-mail: sekretariat@eko-styl.eu  
strona www: http://www.eko-styl.eu/  

 
   

ZAPYTANIE OFERTOWE 
„do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych" 

  
W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w 
postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, praca rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
 
 

EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji: 
 

„Eksperta ds. gospodarki wodno-ściekowej” 
  
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZMAÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) są: 

 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 
doradcze 

2. Zadanie obejmuje zatrudnienie na umowę zlecenie przez okres do 26 miesięcy w wymiarze 
nie mniej niż 25 godzin na miesiąc. Zakres wykonywanych obowiązków obejmuje: 
a) Opracowanie skutecznej technologii podczyszczania ścieków pralniczych, w tym: 

 szczegółowa analiza wyników badań dotyczących zmienności jakości i ilości ścieków 
powstających w trakcie całego procesu technologicznego oraz wyciągnięcie wniosków. 

 opracowanie układu procesów jednostkowych dla skali ułamkowo-technicznej. 

 weryfikacja wyników badań (wody i ścieków) prowadzonych w skali ułamkowo-technicznej 
w układzie przepływowym, przy wykorzystaniu badawczej stacji ścieków. 

 prowadzenie badań nad skutecznością oczyszczania ścieków w takich procesach jak np. 
koagulacja, flotacja, sedymentacja, filtracja. 

b) Przygotowanie i aktualizacja przeglądu dostępnej i najnowszej wiedzy z zakresu oczyszczania 
ścieków pralniczych oraz ścieków zawierających różne związki.  

c) Udział w spotkaniach zespołu badawczego. 

tel:172420327
tel:172420327
mailto:sekretariat@eko-styl.eu
http://www.eko-styl.eu/


  

2  

  

d) Analiza problemów pod kątem negatywnego wpływu na środowisko, w szczególności 
aspektów związanych z gospodarką wodno-ściekową. 

e) Planowanie badań oraz nadzór merytoryczny w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 
f) Przygotowanie harmonogramów i zakresów badań. 
g) Udział w istotnych elementach/ etapach badawczych. 
h) Przygotowanie analizy i opracowanie raportów. 

 
 II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
  
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 17.04.2019 r. do 31.05.2021 r. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu. 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY  
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Oferenci (osoby), którzy/re łącznie 

spełniają następujące warunki:   
1) posiadają wykształcenie minimum wyższe, z zakresu Inżynierii Środowiska ze specjalnością 

gospodarka wodno-ściekowa lub równoważne. 
2) Posiadają doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań oraz umiejętność interpretacji 

uzyskanych wyników.  
3) Posiadają wiedzę z zakresu prawa wodnego i umiejętność interpretacji aktualnych 

uwarunkowań prawnych do sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa.  
4) Obciążenie wynikające z umowy zlecenia nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej 

realizacji wszystkich zadań powierzonych w projekcie. 
5) Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z 

funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 
i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.  

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” / „nie spełnia” w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę do oferty i 
oświadczeniach zawartych w Formularzu ofertowym. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż w/w. warunki Wykonawca spełnił.   

 
IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
1. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:  

1) Wypełniony Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego); 
2) CV – dokument potwierdzający warunki o których mowa w dziale III. ust. 1, punkt 1, 2, 3.  
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym – 

(wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego); 
2. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust.1, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej 

formie (np.: na własnym formularzu) lub nie złożenie na nich podpisów może spowodować 
odrzucenie oferty.   

3. Zamawiający informuje, iż osoby powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną 
wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania 
nie zostanie im udzielone. 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; 
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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.  

 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANA OFERTY  
  
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym, w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz 
powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki.  

2. Oferta oraz załączniki powinne być czytelnie podpisane przez osobę składającą ofertę. 
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym 
następującym napisem:  

   
Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2019/uz  

Nie otwierać przed dniem 12.04.2019r. do godz.10:00 
  
6. Koperta oprócz powyższego opisu musi zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres Wykonawcy.  
7. W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów, 

Wykonawca opatrzy wiadomość tytułem: Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2019/uz, nie otwierać 
przed dniem 12.04.2019r. do godz. 10:00 

  
 
VI. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
  
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2019 r. do godz. 10:00 w formie 

papierowej na adres: EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Spółdzielcza 13B, 37-300 Leżajsk 
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@eko-styl.eu w postaci skanów podpisanych 
dokumentów, pod warunkiem jednoczesnego przesłania oryginałów tych dokumentów w terminie 
2 dni roboczych na ww. adres Zamawiającego. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.  
3. Oferenci zostaną poinformowani o wyniku zapytania ofertowego niezwłocznie po zakończeniu 

badania ich ofert pod względem zgodności z zapytaniem ofertowym. 
  
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY  
  
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium całkowitego 

wynagrodzenia brutto brutto (ceny). Kryterium wynagrodzenie rozpatrywane będzie na 
podstawie całkowitego miesięcznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia (w 
wymiarze nie miej niż 25 godzin pracy na miesiąc), podanego przez Wykonawcę w Formularzu 
oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

  
        Najniższe oferowane całkowite wynagrodzenie/miesiąc w ramach zapytania 
C = ------------------------------------------------------------------------------------------      x 100 pkt  
                     Wynagrodzenie/miesiąc dla oferty ocenianej  

mailto:przetargi@eko-styl.eu
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2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.  
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty.  
4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach oraz otrzyma największą liczbę 
punktów wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 1. 

5. Podane wynagrodzenie musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków. 

6. Całkowite miesięczne wynagrodzenie określone przez Wykonawcę zostanie ustalone na okres 
obowiązywania umową i nie będzie podlegało zmianom. 

 
VIII. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
  
1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z Warunkami 

zapytania ofertowego, powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając: 

 imię i nazwisko osoby, którego oferta została wybrana lub o zamknięciu zapytania ofertowego 
bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.  

2. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin 
podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie zawarta po 
jej podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

  
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI  
    
1. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami: 

 w formie pisemnej na adres: EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Spółdzielcza 13B,  
37-300 Leżajsk  

 drogą elektroniczną na e-mail: przetargi@eko-styl.eu 
2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami jest Mateusz Duda, e-mail: 

przetargi@eko-styl.eu 
 

     
X.  POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA  
  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.  
2. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotów kosztów poniesionych na 

przygotowanie ofert.  
3. Wszelkie prawa autorskie powstałe w wyniku realizacji niniejszej postępowania przysługują 

wyłącznie Zamawiającemu. 
 
  
  
Załączniki:  

 Załącznik 1: Formularz ofertowy. 

 Załącznik 2: Oświadczenie Wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z 
Zamawiającym.  
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