Gliwice, 17.10.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 0321802241/2022
dot. zakupu mieszaniny koncentratów miedzi w związku z realizacją badań
technologii witryfikacji żużla poołowiowego poprzez intensyfikacje pracy
krótkiego pieca obrotowego (KPO)

I. ZAMAWIAJĄCY
Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice, Polska
NIP: 631-020-07-71
REGON: 000027542
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na dostawę mieszaniny koncentratów miedzi
w ilości 4,5 Mg o składzie przedstawionym w Tabeli 1 oraz ług posulfitowy w ilości 0,45 Mg.
Tabela 1. Skład mieszaniny koncentratów miedzi.
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Cog – węgiel ogólny
Corg – węgiel organiczny
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2022
Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu dofinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1.
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Tytuł projektu, którego dotyczy zapytanie:
Proekologiczna technologia witryfikacji żużla poołowiowego poprzez intensyfikacje pracy
krótkiego pieca obrotowego (KPO) wraz z układem kondycjonowania pyłów i gazów
procesowych
Numer Projektu, którego dotyczy zapytanie:
POIR.01.01.01-00-1300/20

III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2022 r. do godz. 16.00 w formie
elektronicznej na adres e-mail: piotr.madej@imn.lukasiewicz.gov.pl
2. Osobą uprawnioną do rozmów z oferentami jest Piotr Madej, tel.: 32 238-03-03.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU
PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Kryterium oceny oferty: Cena - 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.
3. Pozostałe oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
ilość punktów = (Wmin / Wr ) * 100%
Gdzie:
Wmin – najniższa cena oferty
Wr – cena oferty rozpatrywane
4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, iż dwie lub więcej
ofert zawierają tą samą cenę, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę. Oferenci, składający oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
V.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych
wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na
stronie internetowej.
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W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) – zgodnie
z art. 4 pkt 8 tejże ustawy, tj. ze względu na fakt, iż szacowana wartość zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30.000 euro.
Łukasiewicz – IMN zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania w każdym czasie bez
wyboru oferty i podania przyczyn.
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