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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2021-11507-61257 

 
Dotyczące projektu "Innowacyjne urządzenie do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności (HPP 
- high pressure processing), działające w sposób ciągły, jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych procesów 
termicznych"  w ramach Poddziałania 1.1.1.  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
1. Data upublicznienia zapytania: 27.07.2021 r. 

 

2. Nazwa i adres zamawiającego: DS TECHNOLOGY Spółka z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Portowa 13B 

 
3. Rodzaj zamówienia: zamówienie w zakresie działalności twórczej lub artystycznej 

 
Realizacja przedmiotowego zamówienia realizowana będzie pod nadzorem koordynatora projektu B+R w 

zespole składającym się z  maksymalnie trzech projektantów, z którymi zostanie zawarta umowa zlecenia 

albo o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. 

 

4. Nazwa zamówienia: 

 

Celem zamówienia jest wyłonienie maksymalnie trzech projektantów, z którymi zostanie zawarta umowa 

zlecenia albo o dzieło do opracowania projektu mechanicznego (wykonawczego) prototypu urządzenia 

do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności.  

 

Wymagania wobec projektantów: 

 posiadanie specjalistycznej wiedzy technicznej, 

 doświadczenie w zakresie projektowania urządzeń oraz wykonywania dokumentacji 2D+3D 

 doświadczenie w pracy z międzynarodowymi przepisami i standardami projektowymi, 

 dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania AutoCAD / Invetor, 

 różnorodna znajomość technologii, materiałów, sprzętu, koncepcji projektowych i technik 
budowlanych. 

 

Zadania do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia realizowanego pod nadzorem koordynatora 

projektu B+R: 

 sformułowanie głównych założeń́ projektowych,  

 wykonanie modelu 3D opartego na zbudowanym modelu matematycznym, który zostanie 

przedstawiony przez Zamawiającego, 

 dobór handlowych komponentów wykonawczych, wytrzymałościowych, mechanicznych, 

 opracowanie schematu strukturalno – funkcjonalnego, 

 sporządzenie dokumentacji mechanicznej (wykonawczej), 
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 współpraca z pozostałymi zespołami projektantów biorącymi udział w projektowaniu prototypu 

urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności. 

 

5. Kod CPV: 71323000-8 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji 

przemysłowej. 

 

6. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2021 r. 

 
7. Miejsce składania ofert. 

 

1) Oferta powinna zostać przygotowana na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

2) Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać: 

 w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 droga mailową na adres: office@ds-technology.pl tytułem: Projekt mechaniczny (wykonawczy) 
prototypu urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania żywności. 

 drogą listową za pośrednictwem poczty (listem poleconym), kurierem lub osobiście w zamkniętej 

kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, na adres Zamawiającego: DS 

TECHNOLOGY Spółka z o.o., ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk opatrzona nazwą, adresem 

wykonawcy oraz zaznaczona w następujący sposób: Oferta na zadanie pn. Projekt mechaniczny 

(wykonawczy) prototypu urządzenia do wysokociśnieniowego utrwalania i przetwarzania 

żywności. 

3) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 

najpóźniej do dnia 31.07.2021 r. Zapytania o wyjaśnienia należy składać: 

 w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 droga mailową na adres: office@ds-technology.pl  

 drogą listową za pośrednictwem poczty (listem poleconym), kurierem lub osobiście do siedziby 

Zamawiającego: DS TECHNOLOGY Spółka z o.o., ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk  

4) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Jeśli zapytanie o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynęło 

po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

8. Termin składania ofert i rozstrzygnięcie 

 

 Ostateczny termin składania ofert: 03.08.2021 . godz. 16.00. 

 Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

 Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 



 
____________________________________________________________________________________ 

DS TECHNOLOGY Spółka z o.o. 
76-200 Słupsk,  ul. Portowa 13 B (Słupski Inkubator Technologiczny) 
Zakład produkcyjny: 76-270 Ustka, ul. Bohaterów Westerplatte 8 
email: office@ds-technology.pl 

KRS 0000765111 / NIP 8393209349 / REGON 382229809 / BDO 000226628 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy 5.000,00 PLN 
mBank S.A. 63 1140 2118 0000 3816 3400 1001 (PLN) 

mBank S.A. PL 36 1140 2118 0000 3816 3400 1002 (EUR)) 

 

                                       

 W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura 

Zamawiającego. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być 

podpisane przez Oferenta. 

 Oferty niespełniające wymogów podanych w opisie przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane. 

 Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 
 

9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.08.2021 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Zamawiającego. Po odczytaniu 

wszystkich ofert nastąpi spisanie protokołu z otwarcia i podpisanie go przez osoby w nim uczestniczące. 

 
 

10. Kryteria oceny oferty, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie całkowitej ceny przedmiotu zamówienia jako 
jedynego kryterium wyboru (waga przypisana do kryterium – 100%) 

 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 

wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich. 

 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium – punkty przyznawane będą wg 

następującego wzoru: 

 

Liczba punktów = (najniższa oferowana cena / cena rozpatrywanej oferty) x 100 punktów 

 

 Najkorzystniejszą ofertę będzie stanowić oferta z najwyższą ilością punktów. 
 W przypadku, jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający 

przeprowadzi negocjacje cenowe. 
 
 
 
 

11. Złożona oferta, aby spełnić wymogi formalne, musi zawierać co najmniej: 

 
 nazwę i adres, nr telefonu Oferenta, 

 pełną nazwę wykonywanego przedmiotu zamówienia, 

 szczegółowy opis nawiązujący do przedmiotu zamówienia podanego w Zapytaniu ofertowym, 

 wartość oferty netto i brutto przedstawioną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
wartość podawana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich oraz warunkami stawianymi 

przez Zamawiającego, 

 uzupełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 (do oceny punktowej) 
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 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

– Załącznik nr 2, 

 oferta musi być sporządzona w języku polskim, 

 minimalna ważność oferty: 30 dni. 

 

12. Dodatkowe warunki: 

 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

 Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów / oświadczeń lub dołączenie ich w niewłaściwej 
formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty. 

 Zamawiający zaprosi do podpisania umowy Wykonawców, których oferta odpowiada wszystkim 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako 

najkorzystniejsza. 

 W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zawarcia umowy zlecenia / umowy o dzieło z Wykonawcą, który spełnia wymagania 

zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

 Jeżeli kolejne osoby bądź firmy nie przystąpią do podpisania umowy Zamawiający unieważni 

postępowanie i przystąpi do ogłoszenia nowego przetargu. 

 W razie niespełnienia wymagań technicznych i/lub funkcjonalnych przez Oferentów Zamawiający 

powtórzy postępowanie ofertowe. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub 

do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę. 

 
 

13. Warunki zmiany umowy 

 

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenie albo umowa o dzieło  dotycząca realizacji 

zamówienia.  

Dopuszcza się  zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta,  

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, gdy spełniona zostanie jedna z następujących 

przesłanek: 

 zmiany te są korzystne dla Zmawiającego, 

 konieczność prowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 
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14. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy: 

 Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – 
Załącznik nr 2 

 

15. Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

 

W celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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:   

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

 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. 

  
 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania, bądź też powtórzenia czynności albo 

unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego 

wynik w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi IZ. 

 
 

17. Załączniki: 

 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 

 

 

 

 
 


