Białystok, dnia 19 października 2018 r.

Rozeznanie cenowe R1/10/2018
I. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
ul. Żurawia 71, lok. 2.04
15-540 Białystok
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)
W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty poprzez podanie ceny netto
przedmiotu zamówienia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania
cenowego zgodnie z poniższym opisem i specyfikacją przedmiotu zamówienia.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Inteligentna "Super fabryka" - Wzrost
międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym
Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań w akredytowanym laboratorium
w Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan) produktów członka klastra firmy
Alex Sp. z o.o., Kleosin k/Białegostoku niezbędna do wprowadzenia produktów na wskazane
rynki.
Zakres produktów objęty badaniem:
- (kompletny) zestaw samochodowej instalacji gazowej LPG/CNG pod nazwą OPTIMA
- (kompletny) zestaw samochodowej instalacji gazowej LPG/CNG pod nazwą IDEA
- (kompletny) zestaw samochodowej instalacji gazowej LPG/CNG pod nazwą ALEXbyAEB
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące usługi:
2.1. Wyszukanie realizatora wykonawcy badań wymienionych produktów w akredytowanym
laboratorium w Unii Celnej zgodnie z Regulaminem TP TC 018/2011 "O безопасности
колесных транспортных средств" .
2.2.

Sprawdzenie wiarygodności i weryfikacja jednostki badawczej pod kątem posiadania ważnej
długoterminowej akredytacji Federalnego Centrum do spraw akredytacji
РОСАККРЕДИТАЦИЯ.

2.3.

Pokrycie kosztów badań i nadzór nad procesem realizacji badań zgodnie z określonymi
normami i obiegiem dokumentacji.

III. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia podmiotowi oferującemu najkorzystniejsze warunki cenowe
wykonania usługi oraz spełniającemu następujące warunki:
1.

posiada status podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą, tj. posiadają wpis do
ewidencji CEIDG/KRS;

2.

nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia;

3.

nie podlega wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym;

4.

dysponuje doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia;
Dla spełnienia tego warunku wykonawca może przedstawić dokumenty poświadczające wykonanie
usług na rzecz przedsiębiorców z zakresu badań laboratoryjnych lub procesu certyfikacji wyrobów
przemysłowych; posiadania uprawnień laboratorium badawczego.

IV. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Termin realizacji usługi określonej w pkt. II przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia
20.12.2018
Wykonanie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem przekazania usługi wraz z aprobatą z
wyników badań który będzie podstawą wystawienia faktury.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@metalklaster.pl lub dostarczyć osobiście/
pocztą/ kurierem najpóźniej do dnia 24.10.2018 do godz. 15:00 do siedziby Zamawiającego na adres
wskazany w pkt. I.

Z poważaniem
Janusz Poulakowski
Prokurent

…………………………….

……………..……………………..

(pieczęć firmowa)

(miejscowość, data)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

W odpowiedzi na zapytanie o rozeznanie rynku nr R1/10/2018 składamy ofertę na wykonanie usługi
przeprowadzenia badań produktów w akredytowanym laboratorium w Unii Celnej
l.p.
1.

Usługa

Cena netto PLN

Cena brutto PLN

Koszt usługi realizacji badań zgodnie z pkt. II zapytania

ŁĄCZNIE

Słownie netto PLN: ……………………………………………………………………………………………

Słownie brutto PLN: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
pieczęć i podpis osoby upoważnionej

