
   
 

Bielsko-Biała, dn. 15.06.2015 r. 
 
Numer zapytania: R37.1.071.2015 
 
„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
ul. Leszczyńska 22 
43-300 Bielsko-Biała 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 
POIG.01.04.00-24-046/13 – Opracowanie i wdrożenie technologii kompozytu korkowego do 
produkcji zabudów pojazdów specjalnych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
 
Zakup ekspertyzy technicznej dotyczącej wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej 
 
 Szczegółowy opis zakupu: Zakup ekspertyzy w postaci badań palności materiałów 
kompozytowych wykorzystywanych w konstrukcjach zabudów samochodów specjalnych w tym 
przedziałów załogowych (do przewozu personelu i obsługi). 
   
 W ramach ekspertyzy powinny zostać przeprowadzone kompleksowe badania kompozytów 
wg wymagań R1 normy PN-EN 45545-2:2013, obejmujące: 
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ISO 5658-2 
Badanie reakcji na ogień - 

rozprzestrzenianie się ognia. 
CFE, kWm

-2
 155 x 800 x gr. ≤ 30  6 

ISO 5660-1: 50 kWm
-2

   

Badanie reakcji na ogień. 

Badanie intensywności  

wydzielania ciepła, dymu i 

masowej szybkości spalania. 

MAHRE, kWm
-2

 100 x 100 x gr. ≤ 50  6 

ISO 5659-2: 50 kWm
-2

  

PN-EN-45545-2:2013 

Annex C 

Badanie dymotwórczości 

materiałów i toksyczności 

produktów ich spalania. 

DS (4) 

75 x 75 x gr. ≤ 25 6 VOF4, min 

CITG  

 
 Prosimy przedstawić ofertę na badanie struktury kompozytowej, dla wszystkich metod 
razem. 

 



   
 

 Próbki do badań zostaną dostarczone przez zamawiającego. Miejsce wykonania badań – 
laboratorium zleceniobiorcy. Próbki zostaną dostarczone i odebrane na koszt zleceniodawcy. Czas 
wykonania – trzy tygodnie od dostarczenia próbek. 
 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
wymagań wynikają z wiedzy i doświadczenia osób wykonujących usługi doradcze. Preferuje się, 
aby osoby te posiadały dobrą znajomość zagadnień dotyczących badań ognioodporności. 
 
Kryteria wyboru oferty:  
 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 
L.p. Nazwa kryterium Maksymalna ilość punktów 

1. Cena netto 100 (najlepsza oferta 100 pkt, każda kolejna 1 pkt mniej) 

 Razem 100 
 
 
Złożona oferta powinna zawierać: 

• Nazwę i adres oferenta. 
• Cenę netto oraz brutto. 
• Datę sporządzenia oferty. 
• Datę ważności oferty. 
• Wszystkie ceny powinny być wyrażone w PLN. 

 
Oferta może zostać dostarczona: 

• osobiście do siedziby firmy: „WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa, ul. 
Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała, 

• pocztą na adres ww. adres siedziby firmy, 
• pocztą elektroniczną na adres: m.starczak@wiss.com.pl. 

 
Oferta powinna być ważna, co najmniej do: 31.12.2015 r. 
 
Termin składania ofert upływa w dniu: 19.06.2015 r. 
 
Termin płatności: 

do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura może zostać wystawiona po protokole 
końcowego odbioru prac. 
 
 Szczegółowe wymagania i dokumentacja projektowa znajdują się w siedzibie Spółki. 
Zapraszamy w tej sprawie do kontaktu z Panem Marcinem Starczak, który udzieli informacji, tel.: 
33 82 70 830, m.starczak@wiss.com.pl. 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez 
podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia wybranych części 
zapytania. Oferty niespełniające wymagań opisanych w zapytaniu nie będą podlegały ocenie. 
 Ofertę należy przygotować na załączniku nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego 
zapytania. Do zapytania można dołączyć informacje dodatkowe (szczegółowe) o przedmiocie 
zamówienia. 
 Jeżeli oferent nie jest w stanie zaoferować wszystkich pozycji dopuszcza się składanie ofert 
częściowych. 
 W nagłówku należy umieścić numer niniejszego zamówienia – znajduje się on na 
początku pierwszej strony. 
 



   
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 

do zapytania nr Numer zapytania: R37.1.071.2015 
 

...........................….......…....................................... 
/ Miejscowość, data / 

 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
/ Nazwa i adres oferenta/wykonawcy /  

….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
/ Imię i nazwisko oraz telefon osoby  
upoważnionej do kontaktu /  

 
Zakup ekspertyzy technicznej dotyczącej wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej 
(wg specyfikacji z pierwszej strony zapytania) 
 
 
Kwota netto: ................................................................ PLN 
 
VAT: ........................................................................... PLN 
 
Kwota brutto: .............................................................. PLN 
 
 
 

Sposób i termin płatności od 30 dni od daty wystawienia faktury. 
 
 W podanej powyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zasoby 
kadrowe i techniczne niezbędne do wywiązania się z powierzonych mu zadań. 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 31.12.2015 r. 

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się podpisać umowę na wzorze zamawiającego. 
 

.............................….......…....................................... 
/ data sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej do jej złożenia / 


