
Łódź, dnia 04.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FABE/2022

W związku z realizacją projektu pn. "Opracowanie inteligentnego systemu zapobiegania
pożarom dla potrzeb stacji ładowania pojazdów elektrycznych" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2
PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, TYP PROJEKTU 1 dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,
niniejszym prosimy o ofertę na realizację niżej wymienionego przedmiotu zamówienia.

A. Zamawiający:

Fabryka Bezpieczeństwa FABE sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126 lok. 404,
91-204 Łódź
tel: +48 661390621
mail: kontakt@efabe.pl

B. Procedura

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z pkt. 6.5.2 „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”.

2. Zapytanie ofertowe opublikowane zostało na stronie internetowej Beneficjenta: efabe.pl.
3. Zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany

warunków zapytania lub odwołania zapytania w każdym momencie bez podawania
przyczyn.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

C. Opis przedmiotu Zapytania ofertowego

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli
Technologa, analityka ZDR (na podstawie umowy zlecenie) w ramach realizacji
Projektu numer RPLD.01.02.02-10-0068/21-00 „Opracowanie inteligentnego systemu
zapobiegania pożarom dla potrzeb stacji ładowania pojazdów elektrycznych” w ramach
Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

https://efabe.pl/


a) Okres zatrudnienia: od 01.06.2022 r. do 30.06.2023 r. ( z możliwością wydłużenia
do końca 2023 roku)

b) Forma zatrudnienia: umowa zlecenia
c) Zakres prac:

− Wykonanie testów modelu systemu w warunkach rzeczywistych
− Wykonanie testów prototypu systemu w warunkach rzeczywistych
− Opracowanie zaleceń dotyczących ulepszenia ergonomii korzystania z

systemu.
− udział w walidacji systemu.

d) Wymagane kompetencje:
− Wykształcenie min. średnie techniczne (pożądane wyższe) techniczne z

zakresu mechaniki, elektroniki, energetyki lub pokrewnych,
− Ważne co najmniej do końca 2023 roku uprawnienia G1 uprawniające do

eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających
energię elektryczną powyżej 1kV

− co najmniej 5-cio letnie doświadczenie pracy w dziale Energetycznym i/
lub Mechanicznym zakładu ZDR ( Zakładu o Dużym Ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej)

− dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w obsłudze i konserwacji
stacji ładowania pojazdów elektrycznych (wymagane przedstawienie
dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny: 73000000-2

Pełna nazwa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Miejsce realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w siedzibie spółki wskazanej w punkcie A oraz w
laboratorium terenowym odległym od siedziby spółki nie więcej niż 15 km.

D. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia podpisania umowy do
30.06.2023 r. ( z możliwością wydłużenia do końca 2023 r.)

Wymiar czasu pracy obejmuje maksymalnie wykonanie 340 h.

Miejsce świadczenia usług: Łódź (siedziba/laboratorium Zamawiającego)

E. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta powinna być skutecznie dostarczona w wymaganym terminie na adres
Zamawiającego (ul. Traktorowa 126 lok. 404, 91-204 Łódź) w kopercie zamkniętej,
uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert,
zawierającej oznaczenie: „Oferta – Zapytanie nr 2/FABE/2022”.

2. Termin składania ofert: do dnia 11.05.2022 r.



3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej poprzez przesłanie oferty

podpisanej przez Wykonawcę podpisem kwalifikowanym na adres e-mail:
kontakt@efabe.pl.

5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez
Wykonawcę.

6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Cena przedstawiona w ofercie jest ceną wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku - cena powinna zawierać kwotę brutto za roboczogodzinę oraz
łączną kwotę brutto za 340 roboczogodzin.

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na Formularzu
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

9. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
11. Do oferty należy dołączyć, pod rygorem wykluczenia z postępowania, w formie

oryginału:
i. Formularz Ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem z Załącznika nr

1,
ii. Curriculum vitae Oferenta potwierdzające spełnienie wymagań

stawianych Wykonawcy
iii. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w obsłudze i konserwacji

stacji ładowania pojazdów elektrycznych (o ile Oferent oświadcza
posiadane doświadczenie).

12. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. W przypadku kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem, na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu Wykonawca składa podpis
wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

13. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.

14. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osoby uprawnione.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku
zmiany Zamawiający uwzględni informację o zmianie, zawierającą datę upublicznienia
zmienionego zapytania ofertowego oraz opis dokonanych zmian. Zamawiający
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty, jeżeli jest to
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Wszelkie zmiany opublikowane
zostaną w miejscu publikacji Zapytania ofertowego.

16. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.

17. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 16, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

18. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 16.

19. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:



i. Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
ii. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu

zamówienia;
iii. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
iv. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w

postępowaniu.
v. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

20. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania
istotnych zmian treści oferty.

21. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

22. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem Projektu. 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 przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,

ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,

prokurenta, pełnomocnika,
iv. 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.

F. Warunki udziału
1. Wiedza i doświadczenie – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci,

którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia:
- Wykształcenie min. średnie techniczne (pożądane wyższe) techniczne z

zakresu mechaniki, elektroniki,energetyki lub pokrewnych,
- Uprawnienia G1 (ważne do końca 2023 r.) uprawniające do eksploatacji i

dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
powyżej 1kV

- co najmniej 5-cio letnie doświadczenie pracy w dziale Energetycznym i/ lub
Mechanicznym zakładu ZDR (Zakładu o Dużym Ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej)



- dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w obsłudze i konserwacji
stacji ładowania pojazdów elektrycznych (wymagane przedstawienie
dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie)

2. Potencjał techniczny - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy
posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do zrealizowania zamówienia
w określonym w ofercie czasie i jakości.

3. Dodatkowe warunki udziału - W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie
może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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,
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.

4. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie może
przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć
powyższe w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału wskazanych w punktach 1-4 będzie złożenie
przez Wykonawcę oświadczeń zawartych w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik
nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz CV oferenta lub dodatkowych dokumentów
przedstawionych przez Wykonawcę.

G. Kryteria oceny ofert
KRYTERIUM NR 1 – KRYTERIUM CENOWE – 70% (maksymalnie 70,00 pkt.)

Punktacja za łączną cenę netto przedmiotu zamówienia – P1

Punktacja będzie obliczana na podstawie wzoru:

P1 = (CNx70)/CR

P1 – otrzymane punkty w ramach kryterium łączna cena netto

CN – łączna cena netto oferty najtańszej

CR – łączna cena netto oferty rozpatrywanej



KRYTERIUM NR 2 – KRYTERIUM DODATKOWE PUNKTOWE NIECENOWE –
(maksymalnie 30,00 pkt.)

Punktacja za doświadczenie w obsłudze i konserwacji stacji ładowania pojazdów
elektrycznych – P2

Doświadczenie punktowane jest za 30 pkt;

Brak dostępu - 0 pkt.

H. Unieważnienie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający unieważnia postępowanie w następujących przypadkach, w

szczególności gdy:
a. Nie została złożona żadna ważna oferta, niepodlegająca odrzuceniu;
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można

było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność
zawarcia prawidłowej umowy,

d. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia;

e. W dowolnym momencie, bez podawania przyczyn.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a. Ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia

postępowania przed upływem terminu składania ofert);
b. Złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu

składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia.

4. W przypadku, gdy nie został wyłoniony Wykonawca, Zamawiający podaje ten fakt
wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości.

5. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów
oceny ofert. Max ilość punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

6. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość
punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zamieszczonych w niniejszym
Zapytaniu ofertowym.

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co
najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Oferty
dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

I. Pozostałe informacje:
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w

umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość
dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w



szczególności harmonogramu realizacji zamówienia określonego w Zapytaniu
ofertowym.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy.

3. Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zmian  w  przypadku, gdy:
a. wystąpią siły wyższe, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z Zapytaniem.
Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć,
któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom
wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności:
- wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm,
rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową;
- skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie
radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich
przez Wykonawca;
- klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy;
- obostrzenia rządowe w związku z epidemią;
- inne wydarzenia losowe.

b. wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające
Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony
mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin
zakończenia wykonania niniejszej umowy.

c. wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do
wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które
to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany
przedmiotu zamówienia.

J.   Pozostałe informacje:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i

Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail).
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami.
3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,

elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu
do Zamawiającego..

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:
- Anna Marasek, tel. 661 390 616, email a.marasek@efabe.pl
- Krzysztof Marasek, tel. 661 390 621, email: k.marasek@efabe.pl

K.   Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
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