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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę surowców w ramach realizacji projektu 
„Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 
nanostrukturami z polimerów odpadowych” 
 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM I PROJEKCIE 

FLUKAR Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, NIP 6842623029, www.flucar.pl; 
www.emunew.pl  
 
Osoba do kontaktu:  
Artur Praisnar tel. 502 817 261; e-mail. artur.praisnar@jasolsa.eu  
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji 
emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu działań na rzecz środowiska 
i klimatu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Zapytanie jest powtórzone ze względu na błędy formalne zawarte w poprzednim zapytaniu 
ofertowym (podany błędny adres mailowy, na który należało wysłać oferty). 
 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje sprzedaż i ewentualnie dostawę materiałów koniecznych do uruchomienia 
i testowania linii pilotażowej powstałej w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa 
do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” 
 
Dostawa do Zakładu Flukar Sp. z o. o. – Kędzierzyn Koźle – Blachownia – ul. Szkolna 15 
 
Rodzaje materiałów i szacowane ilości (dostawy łącznie w I i II kwartale 2019) 
 

LP. Nazwa surowca Szacowana ilość  Jednostka  
1 Asfalt 50/70 100 000,00 kg 
2 Krzemionka:  

a) AEROSIL R 974 
b) zamiennik 

 
1 000,00  

 
kg 

3 Polimer HDPE 9 000,00  kg 
4 Emulgatory:  

a) Emulsamine D60 
b) Fluxiten 85 
c) Flixiten 23 

 
400  

 
kg 

5 Kwas solny  200 kg 
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Fakultatywnie w ramach oferty proszę wskazać koszty i warunki transportu – głównym celem 
zamówienia jest jednak zakup i cena surowca będzie decydowała o wyborze oferty (Zamawiający 
rozpatruje pozostawienie organizacji kosztów transportu po swojej stronie). 
 
Terminy oraz ostateczne ilości materiałów w ramach dostaw będą uzależnione od harmonogramu prac 
instalacji i bieżącego zapotrzebowania, czego Zamawiający nie jest na dzień dzisiejszy w stanie 
przewidzieć, w związku z czym oferent proszony jest o podanie ceny za 1 kg oraz odrębnie warunków 
ewentualnej usługi transportowej. 
Ustalenie terminu i wielkości dostaw będzie następować z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
 
Planowany obecnie termin zakończenia realizacji projektu to 31 lipca 2019 r. 
 
 

IV. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia. W ofercie należy podać ceny jednostkowe za kg poszczególnych materiałów. 
 
Ceny oferty muszą uwzględniać wszelkie wymagania związane z realizacją zamówienia oraz wszelkie 
koszty, jakie Oferent poniesie z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
zamówienia. 
 
Wybrany kontrahent będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
 
Usługa będzie rozliczana w złotych polskich. 
 
Okres związania ofertą wynosi 90 dni. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 

V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć w formie mailowej w terminie do dnia 1 marca 2019 r. do końca dnia (liczy się 
termin wpływu do zamawiającego) e-mailem na adres projekty@jasolsa.eu lub papierowo w siedzibie 
Flukar Sp. z o. o. – Uniwersytecka 13, Katowice 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

VI. ZASADY OCENY OFERT 

Zamawiający może poprawić omyłki w ofercie oraz wezwać Oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia 
oferty (chyba że mimo poprawienia błędów, wyjaśnień lub uzupełnień oferta nie byłaby ofertą 
najkorzystniejszą). 
 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
 

- Oferent nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
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- treść oferty nie odpowiada wymogom ogłoszenia,  
- Oferent zaoferował rażąco niską cenę,  
- oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji,  
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 
 

cena danego surowca (za kg) – waga 100% 

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemożliwy z powodu identycznych ocen, 
Zamawiający weźmie pod uwagę koszty i warunki transportu, ew. przekaże Oferentom, którzy 
otrzymali najwyższą punktację dodatkowe zapytanie. 
 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 
 

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego, 
- postępowanie jest obarczone istotną wadą, 
- w wyniku zmiany obiektywnych warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie 

zamawiającego. 

Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli oferty, o: 
 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, 
- odrzuceniu ofert, 
- unieważnieniu postępowania. 

Zamawiający może negocjować cenę oraz warunki umowy z Oferentem, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą. 
 
Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do zawarcia 
z zamawiającym pisemnej umowy. 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
 


