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Dąbrowa Górnicza, 20.05.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dotyczy:  

Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją 

Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

RD09-6 w dziedzinie nauk stosowanych 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Huta Bankowa Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie: 

1. Wstępna analiza rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w badanym materiale oraz dobór 

optymalnego ustawienia głowicy wieloprzetwornikowej na powierzchni detalu za pomocą 

oprogramowania ESBeamTool 

2. Modelowania badań ultradźwiękowych za pomocą oprogramowania CIVA, w tym: 

• analizy rozchodzenia się fal ultradźwiękowych, dla różnych głowic (kontaktowych lub 

zanurzeniowych, pojedynczych lub wieloprzetwornikowych), w różnych materiałach 

(jednorodnych i niejednorodnych, izotropowych lub anizotropowych), w szczególności 

symulację interakcji fali ultradźwiękowej z różnorodnymi defektami (rozwarstwień, 

pęknięć, wtrąceń, pustek) i badana próbką (echo powierzchni, echo dna, echo od krawędzi); 

• doboru optymalnej metodyki badawczej dla różnych ustawień systemu (tryb sektorowy, 

tryb liniowy); 

• doboru optymalnego ustawienia głowicy wieloprzetwornikowej na powierzchni detalu, 

w tym przewidzenie drogi przemieszczania się czoła fali oraz określenie jej czasu przejścia 

w oparciu o tzw. metodę ołówkową polegającą na przedstawieniu głowicy jako zbioru 

niezależnych źródeł, które emitują sferyczne fale podłużne. 

3. Stworzenie numerycznego modelu wieloprzetwornikowej głowicy ultradźwiękowej. 

4. Analiza symulacji, której przedmiotem będzie interakcja fali ultradźwiękowej z modelami wad 

równoważnych o zróżnicowanej wielkości, morfologii i lokalizacji, w tym ilościowa analiza 

widma fali ultradźwiękowej dla różnych apertur aktywnych. 

5. Weryfikacji opracowanej metodyki badawczej oraz ustawień systemu Phased Array. 

 

Czas realizacji całości prac: 30 miesięcy 

 

Czas realizacji poszczególnych badań będzie uzgadniany przy każdym pojedynczym zamówieniu. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1.1. Oferent musi wykazać się doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w  zakresie: 



2 | S t r o n a  
 

1.1.1.  opracowania i badania technologii, maszyn, urządzeń i narzędzi do badania i testowania 

wyrobów otrzymanych na drodze przeróbki plastycznej 

1.1.2.  profesjonalnego prowadzenia badań symulacyjnych oraz opracowywania parametrów 

procesów badawczych – zwłaszcza w dziedzinie badań nieniszczących;  

1.1.3.  udziału w przynajmniej 2 krajowych i zagranicznych projektach badawczych zbieżnych z 

tematyką niniejszego zapytania; 

1.2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone 

podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją 

zawartą Zapytaniu ofertowego. 

 

KRYTERIA OCENY  

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium najniższej ceny. 

Nazwa kryterium Waga [%] 

CENA NETTO 100 

 

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością: 

PC = (CN/CR) X 100 

gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie 

Cn – najniższa zaoferowana cena 

Cr – cena z rozpatrywanej oferty 

100 – waga kryterium 

Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najniższa oferowana cena. 

Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół. 

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

 

Oferta powinna: 

 zawierać dane teleadresowe Oferenta pozwalające na jednoznaczną identyfikację Oferenta; 

 zawierać opis proponowanej metodyki badań, ich zakres, stosowane techniki pomiarowe 

oraz czas realizacji prac badawczych; 

 zawierać cenę netto wyrażoną w PLN netto; 

 być ważna co najmniej do dnia 01/01/2018 roku; 

 zawierać oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo zgodnie z definicją zamieszczoną w Zapytania Ofertowego w formie adnotacji do 

oferty „Oświadczam, że podmiot składający ofertę nie jest powiązany z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją zamieszczoną w otrzymanym zapytaniu 

ofertowym”. 

Oferty należy przesłać do dnia 22 czerwca 2016 roku (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na 

jeden z dwóch możliwych sposobów: 

 w formie papierowej do miejsca wykonywania działalności Zamawiającego w Dąbrowie 

Górniczej przy ul. Sobieskiego 24, kod pocztowy 41-300, lub  

 drogą mailową na adres a.krawczyk@hutabankowa.pl.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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DEFINICJA POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

 pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować do Pani Aleksandry Krawczyk na 

adres mailowy a.krawczyk@hutabankowa.pl.  

 zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronach internetowych Zamawiającego 

(www.hutabankowa.pl) oraz w miejscu wykonywania działalności Zamawiającego  

 o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział 

w przedmiotowej procedurze. 

 wybór oferty i realizacja zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wejdzie w życie 

jedynie w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach 

Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

 Warunkiem zawarcia umowy jest: 

1..1. dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej 

jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą 

wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-

rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) 

posiadanie co najmniej oceny B;  

1..2. dla podmiotów innych niż wymienione w w/w punkcie uzyskanie przez Huta Bankowa 

Sp. z o.o. pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na 

zlecenie oferentowi wykonania części merytorycznej projektu. 

 wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronach internetowych Zamawiającego 

(www.hutabankowa.pl). Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

danych Oferenta i ceny netto złożonej oferty. 

 Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym. 

O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował 

zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej. 

 Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania: 

1..1. zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie 

w drodze aneksu do niniejszej umowy;  

mailto:a.krawczyk@hutabankowa.pl
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1..2. dopuszczalne zmiany postanowień umowy: 

1..2.1. zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli 

zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację 

zamówienia w zakładanym terminie, 

1..2.2. zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian 

wprowadzanych przez strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania 

umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem 

zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia;  

1..2.3. zmiana ceny oferty, jeżeli jest następstwem zmian wynikających z zakresu badań, 

które okazały się niezbędne do przeprowadzenia celem uzyskania prawidłowych 

wyników badań już w trakcie wykonywanych prac przez Wykonawcę;  

1..2.4. zmiana dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, 

numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania 

umowy lub następstwo prawne; 

1..2.5. zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 

umowie; 

1..2.6. zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami. 

 zamówienie wejdzie w życie jedynie w przypadku otrzymania przez Zamawiającego 

dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia 

przedmiotowej procedury bez podania przyczyny. 


