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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na analizę opłacalności komercjalizacji, replikacji itp. 
technologii opracowanej i przetestowanej 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  
 
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. 
 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

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

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje następujące opracowania analizy – w odniesieniu do linii pilotażowej powstałej 
w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych 
modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” 
 
1. Analiza opłacalności procesu produkcji modyfikowanych polimerem odpadowym emulsji 
asfaltowych z uwzględnieniem – produkcji na obecnej linii pilotażowej, na nowej linii komercyjnej 
(z uwzględnieniem kosztów jej zakupu i uruchomienia). 
 
2. LCA (Life Cycle Assessment) – ocena cyklu życia wraz z oszacowaniem i oceną konsekwencji całego 
procesu dla środowiska naturalnego. Analiza energochłonności, zużycia wody, poziomu hałasu itd. – 
wszystkich aspektów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego określenia wpływu pełnego cyklu 
technologicznego na środowisko. Analiza powinna rozpatrywać instalację pilotażową samą w sobie (m. 
in. zbadanie efektywności pod kątem zwiększenia udziału odzysku odpadów polimerowych, 
minimalizacji ilości odpadów kierowanych na składowiska lub do spalarni, minimalizacji ilości zużytego 
asfaltu, zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, zmniejszenie zużycia energii), jak również jako 
element całego cyklu przerobu odpadów – olejów przepracowanych oraz polimerów odpadowych 
(Zakład w Kędzierzynie Koźlu). 

 
3. Analiza opłacalności replikacji technologii na terytorium Rumunii. 

 
4. Badanie polskiego rynku asfaltów i emulsji asfaltowych – stan na listopad 2019 r., prognozy na lata 
2020-2023 – obecnie stosowane rozwiązania produktowe, polityka cenowa, zapotrzebowanie rynku. 
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Miejsce instalacji - Zakład Flukar Sp. z o. o. – Kędzierzyn Koźle – Blachownia – ul. Szkolna 15 
Wyniki muszą zostać opracowane i oddane w terminie nie później niż 20 grudnia 2019 r.  
 

IV. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY 

W ofercie należy podać ceny netto i brutto za poszczególne analizy oraz terminy ich realizacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia któregoś z elementów wskazanych 
powyżej. 
 
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. 
 
Usługa będzie rozliczana w złotych polskich. 
 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – zgodnie z podziałem na poszczególne analizy. 
 

V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć w formie mailowej w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. do końca dnia (liczy się 
termin wpływu do zamawiającego) e-mailem na adres projekty@jasolsa.eu. 
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, 
- 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 brutto danej analizy – 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. 
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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. 
 
 


