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1. Podsumowanie i kontekst inwestycji 

 

Environmental Solutions Poland sp. z o.o. (dalej “Spółka”) przyjmuje obecnie oferty 

na transport z Ballysimon Road, Limerick, Co. Limerick, Ireland do siedziby naszej 

firmy w Polska, Łódź, ul. Traktorowa 196 oraz montaż w siedzibie firmy instalacji do 

pirolitycznego przetwarzania odpadów, która używa metody frakcjonowania 

bezpośredniego, a także na szkolenie z obsługi instalacji oraz dostarczenie 

odpowiedniego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do 

nadzorowania i kontrolowania procesu instalacji. Firma została specjalnie utworzona 

do prowadzenia procesu produkcji w oparciu o instalację pirolityczną, która będzie 

wykorzystywać odpadowe tworzywa sztuczne i zużyte opony samochodowe. Spółka 

jest właścicielem gotowych urządzeń wchodzących w skład instalacji, które należy 

przetransportować z magazynów w Irlandii do siedziby Spółki. 

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie uczciwej i 

szczegółowej oceny ofert złożonych przez różnych oferentów w oparciu o kryteria 

wymienione w niniejszym dokumencie, a następnie wybranie oferenta, którego oferta 

najlepiej odpowiada zamierzonemu kierunkowi działań Spółki. 

 

2. Wskazówki dotyczące przygotowania ofert 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe odpowiada wymaganiom otwartego i  konkurencyjnego 

procesu wyboru wykonawcy. Oferty będą przyjmowane do dnia 10 czerwca 2014 do 

godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. Wszelkie oferty otrzymane po tym 

terminie będą zwracane do nadawcy. Wszystkie oferty muszą być podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela firmy składającej ofertę oraz powinny zawierać: 

- Pełną nazwę oferenta 

- Adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer Identyfikacji Podatkowej 

- Lista zrealizowanych projektów 

- Referencje 

- Szczegółowy harmonogram prac 

- Koszt oferty 

- Termin ważności oferty (min. 30 dni) 
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Koszty zawarte w ofercie muszą stanowić łączny koszt wykonania zamówienia,  

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia muszą być wymienione w celu 

wyjaśnienia zakresu wszelkich opłat i kosztów. 

 

Warunki umowy mogą być negocjowane po wybraniu zwycięskiego oferenta dla 

niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie warunki umowy będą przedmiotem 

weryfikacji przez Spółkę i jej doradców prawnych i będą obejmować kryteria 

określone w ramach niniejszego zapytania ofertowego. 

 

3. Opis projektu 

 

Spółka poszukuje kontrahenta, który przywiezie i zmontuje instalację pirolitycznego 

przetwarzania odpadów oraz przeprowadzi szkolenia w zakresie obsługi instalacji 

pirolizy, która wykorzystuje metodę bezpośrednią frakcjonowania do przetwarzania 

surowców. 

 

4. Zakres projektu 

 

Zakres projektu obejmuje transport i montaż instalacji z podłączeniem elektrycznym, 

uruchomienie instalacji, niezbędne testy instalacji oraz szkolenie niezbędne do obsługi 

instalacji pirolitycznej wraz z instrukcją obsługi całego procesu. Ponadto zakres 

projektu obejmuje dostarczenie odpowiedniego sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem niezbędnym do nadzorowania i kontrolowania procesu instalacji.  

 

Wyszczególniona lista prac: 

- Transport urządzeń z siedziby firmy OMC (Irlandia, Limerick) do siedziby 

Spółki 

- Montaż linii technologicznej 

- Przyłącza elektryczne 

- Testy linii technologicznej 

- Szkolenie dla pracowników 

- Instrukcje obsługi urządzeń potrzebne do codziennego zarządzania linią 

technologiczną 
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- Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie niezbędne do kontrolowania oraz 

zarządzenia procesem 

 

5. Terminarz składania ofert i realizacji zamówienia 

 

Terminarz zapytania ofertowego: 

Wszelkie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do godziny 

17:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia  10 czerwca 2014. 

Ocena ofert będzie przeprowadzona przez okres 1 tygodnia po upływie terminu 

składania ofert, a następnie zamówienie zostanie udzielone. Jeżeli potrzebne będą 

dodatkowe informacje lub wyjaśnienia od któregokolwiek z oferentów podczas tego 

okresu, oferenci zostaną o tym powiadomieni. 

 

Terminarz projektu: 

Projekt musi zostać rozliczony do końca września 2014 roku. 

Faza dostawy urządzeń wchodzących w skład instalacji musi zostać rozpoczęta do 

końca czerwca 2014 roku oraz zakończona do końca 1-go tygodnia lipca 2014 roku. 

Montaż instalacji wraz z pracami elektrycznymi polegającymi na podłączeniu 

instalacji do paneli kontrolnych oraz do głównej rozdzielni prądu musi nastąpić do 

końca lipca 2014 roku. Niezbędne testy powinny być przeprowadzone do końca 

sierpnia 2014 roku. 

Szkolenie pracowników powinno zostać przeprowadzone do końca listopada 2014 

roku. 

Oferta musi zawierać szczegółowy harmonogram prac. 

 

6. Kosztorys 

 

Wszystkie oferty muszą zawierać proponowane koszty z tytułu realizacji zadań 

opisanych w zakresie projektu. Koszty powinny być określone jako stała cena 

ryczałtowa. Ceny powinny być podane dla każdego z następujących elementów, 

zgodnie z poniższym schematem: 

Transport (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) instalacji, montaż instalacji, przyłącza 

elektryczne, instrukcje obsługi, rozliczenie i testy instalacji – koszt 

Szkolenie z obsługi instalacji – koszt 



 

 6 

Dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do 

nadzorowania i kontrolowania procesu instalacji – koszt 

UWAGA: Wszystkie koszty i opłaty muszą być wyraźnie opisane w każdej ofercie. 

 

7. Kryteria oceny ofert 

 

Spółka dokona oceny wszystkich ofert w oparciu o następujące kryteria. Aby 

zapewnić uwzględnienie oferty w procesie oceny, oferta powinna być kompletna i 

odnosić się do poniższych kryteriów: 

• Oferta odpowiada zakresowi zapytania ofertowego: proponowane 

rozwiązanie(a) musi odpowiadać zakresowi i potrzebom określonym w 

niniejszym zapytaniu i zostać przedstawione w sposób jasny i zorganizowany 

• Zrealizowane wdrożenia: Oferenci będą oceniani na podstawie przykładów 

zrealizowanych wdrożeń odpowiadających zakresowi projektu, a także na 

podstawie referencji klientów (proszę dołączyć listę referencyjną projektów 

zrealizowanych) (40% oceny łącznej) 

• Cena: Oferenci będą oceniani na podstawie przedstawionego kosztu ich 

rozwiązania (60% oceny łącznej) 

 

Każdy oferent musi złożyć 1 egzemplarz swojej oferty do 10 czerwca 2014 do godziny 

17:00 czasu środkowoeuropejskiego na poniżej podany adres lub drogą elektroniczną 

na adres wskazany poniżej: 

 

Environmental Solutions Poland sp. z o.o. 

Ul. Traktorowa 196, 91-218, Łódź, Polska 

e-mail: Pawel.Sojka@es-poland.com  


