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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stworzenie publikacji w ramach 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,  
Osoba do kontaktu: 
Grzegorz Nieradka g.nieradka@emunew.pl  
Lucyna Korzekwa lucyna.korzekwa@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. 
Informacje o projekcie na stronie www.emunew.pl  
 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

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

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie (na podstawie wkładu merytorycznego przekazanego 
przez Zamawiającego) następujących publikacji stanowiących niejako rezultat projektu: 

1. Poradnik Laboranta Drogowego - kationowe emulsje asfaltowe 

(wg wytycznych zamawiającego przekazanych po wykazaniu zainteresowania) 

2. Raport Layman'a (raport dla “laika”) – tłumaczony na 5 języków 
- raport z przebiegu projektu spisany w języku niespecjalistycznym (opracowanie pomiędzy 10-20 stron 
A4), zrozumiałym przez większą część społeczeństwa; 
- złożony z obrazowego opisu działań przeprowadzonych w ramach projektu wraz ze stopniem realizacji 
planowanych wskaźników; 
- zawierający opis sposobu realizacji działań, ich miejsce i czas; opis osiągniętych rezultatów, 
możliwości wdrażania docelowego rozwiązania w skali przemysłowej oraz korzyści płynących 
z inwestycji w proponowaną instalację (ekonomiczne i środowiskowe); 
- zawierający liczne informacje graficzne i fotografie; 
- plik pdf – forma broszury - w dwóch wersjach (wydawniczej i jako dokument elektroniczny – 
do zamieszczenia na stronie internetowej itp.); 
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 - opracowanie 5 równoległych wersji językowych raportu (w obu wersjach - wydawniczej 
i elektronicznej) – j. polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. 

3. After LIFE Communiaction Plan – opis działań planowanych po zrealizowaniu projektu 
(w tym działania rozpowszechniające informacje o rezultatach projektu i możliwości 
przyszłego rozwoju). 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 20.12.2019 r. 
 

IV. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY 

W ofercie należy podać cenę netto i brutto za realizację każdej z publikacji odrębnie. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z któregoś z elementów zamówienia. 
 
Cena oferty musi uwzględniać wszelkie wymagania związane z realizacją zamówienia oraz wszelkie 
koszty, jakie Oferent poniesie z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
zamówienia, w tym wszelkich praw autorskich itd. 
Usługa będzie rozliczana w złotych polskich. 
 
Okres związania ofertą wynosi min. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. do godz. 24.00 (liczy 
się termin wpływu do zamawiającego) e-mailem na adres projekty@jasolsa.eu 
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIIU 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie 
w świadczeniu usług objętych zamówieniem oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Złożenie oferty jest równoznaczne 
z potwierdzeniem powyższego, a także wyrażeniem gotowości do zrealizowania zamówienia 
na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu. 
 

VII. METODOLOGIA OCENY OFERT 

Spośród ofert spełniających wszystkie wymogi, określone w pkt. VI – Warunki udziału 
w postępowaniu, Zamawiający wybierze ofertę zgodnie z następującym kryterium: 
Cena ofertowa brutto za daną publikację – kryterium 100 % 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem oferty do niniejszego 
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zapytania. 
Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia niniejszego 
zamówienia. 
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

 
VIII. 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.  

 
IX. 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 może negocjować cenę oraz warunki umowy z Oferentem, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą. 
 
Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do podpisania 
z zamawiającym umowy. 
Zmiany w umowie będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami wskazanego powyżej wzoru. 
 
 
 


