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Dot. realizacji projektu:  

„Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo 
kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej”, nr um.: POIR.01.01.01-00-0842/16-00 

 

Zapytanie ofertowe nr HBR/1/2019 

  

Tytuł zamówienia: zapytanie ofertowe nr HBR/1/2019 dot. wyboru Konsultanta naukowego, któremu 
powierzone zostaną zadania związane z realizacją prac B+R w projekcie.  

Informacje o ogłoszeniu 

I. Zamawiający: 

REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia 

NIP: 9580003970 

REGON: 191056699 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Łukasz Bolewski, Tel.:  505 607 395 

II. Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty można składać elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) do końca dnia 05.04.2019r na adres: 
oferty@rls.rh.pl z tytułem "HBR/1/2019". 

 

Tryb postępowania: 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.  

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

-www.bazakonkrencyjnosci.gov.pl 

- na stronie Zamawiającego: http://www.rls.rh.pl/ w zakładce Projekty B+R 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań dotyczących realizacji prac B+R na umowę zlecenie na 
stanowisku Konsultanta naukowego, w ramach projektu „Optymalizacja systemów zasilających napędy 
pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci 
skroplonej”. 
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 IV. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wybór konsultanta naukowego, który w trakcie trwania projektu przeprowadzi 
konsultacje prawidłowości doboru rozwiązań technicznych w ramach realizacji projektu „Optymalizacja 
systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które 
wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej” nr um. PO IR.01.01.01-00-0842/16-00. 

Przedmiot zamówienia 

Szczegółowy zakres obowiązków (zadań) na przedmiotowym stanowisku obejmuje konsultacje 
prawidłowości doboru rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie: 

a) wymiany ciepła 

b) prawidłowości doboru materiałów do budowy maszyn, przewidzianych w ramach realizacji projektu, 

c) doboru materiałów do budowy urządzeń/instalacji  

d) technologii opracowywanych w trakcie trwania projektu 

Ponadto konsultant naukowy będzie prowadzić konsultacje w trakcie budowy i testów instalacji 
prototypowych w zakresie prawidłowości ich działania oraz optymalizacji konstrukcji. 

 

Uprawnienia:  

1. Konsultant naukowy powinien posiadać: 

a)  min. tytuł doktora nauk technicznych 

b) wiedzę w zakresie termodynamiki, wymiany ciepła i przepływów z przemianami fazowymi 

c) doświadczenie w zakresie modelowania i obliczeń z zakresu wymiany ciepła i przepływów w 
systemach CFD 

d) doświadczenie w obliczeniach wymienników ciepła 

2. Wraz z ofertą należy przedstawić min. 5 publikacji naukowych z zakresu wymiany ciepła lub 
termodynamiki.  

3. Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których 
obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie 
zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 
wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne 
zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z 
Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł i innych 
podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin 
miesięcznie. 

4. Oferent do oferty powinien dołączyć CV lub inne dokumenty, z których będzie wynikało, że posiada 
wymagane wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności potwierdzające spełnienie warunków. 

5 . Termin ważności oferty: min. 30 dni 

 

Kod CPV 
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73200000-4 

Nazwa kodu CPV 

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

 

Kategoria ogłoszenia: usługi 

Podkategoria ogłoszenia: Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju  

V. Harmonogram realizacji zamówienia 

Do 30.06.2022 

VI. Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: Pomorskie, Powiat: Wejherowski, Miejscowość: Rumia 

VII. Dodatkowe warunki 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed 
upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania 
ofertowego zostanie opublikowana: 

- na stronie Zamawiającego: http://www.rls.rh.pl/ w zakładce Projekty B+R 

- na stronie: www.bazakonkurencyjności.gov.pl 

 
VIII. Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia =100%. 
 
Cena brutto za 1 godzinę pracy Wykonawcy oznacza cenę całkowitą brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy 
wyrażoną w PLN. 
 
Ocena oferty będzie realizowana na podstawie wzoru: 
 
CENA = cena minimalna brutto wśród wszystkich otrzymanych ofert/cena brutto oferty badanej * 100% 
 
W przypadku podania ceny w innej walucie niż PLN Zamawiający w celu porównania ofert dokona 
przeliczenia ceny na PLN według średniego kursu NBP z dnia oceny ofert i sporządzenia protokołu z wyboru. 
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie 
koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i 
wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w 
zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując 
najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt). 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 
najwyższą liczbę punktów. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały 
oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do 
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złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
 
 
IX. Wykluczenia 

Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
i/lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub 
wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.  
 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 
imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 
został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) 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. 
 
Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią 
zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w 
warunków. 
Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie. 
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
 
X. Wybór wykonawcy: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w terminie 14 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty. 

XI.  Załączniki 

• Formularz ofertowy  

• Deklaracja antykorupcyjna firmy REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o + potwierdzenia zapoznania 
się z deklaracją antykorupcyjną RLS 

• Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych  
 
 

 


