Zapytanie Ofertowe Nr POIR/LIM/SS/07/2020
z dnia 30 lipca 2020 roku
w związku z realizacją projektu
Nr POIR.01.01.01-00-0890/17
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem
(dalej jako: projekt)
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I:
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa
dotyczy: zakupu przez Zamawiającego od Wykonawcy usługi B+R w ramach
podwykonawstwa zadań w projekcie polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu
elementów formy do odlewania ciśnieniowego aluminium metodą addytywną.
Niniejsze postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z prawem powszechnie
obowiązującym, w tym zasadą konkurencyjności opisaną w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku
I. ZAMAWIAJĄCY
Limatherm S.A.
ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa,
NIP: 737-000-35-20, REGON: 490567000
www.limatherm.pl, e-mail: gancarczyk.p@limatherm.pl
tel. +48 18 337 98 44
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości
szacunkowej zamówienia, które nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 214 000 euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
2. Rodzaj zamówienia: usługa.
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 71300000-1 (Usługi inżynieryjne)
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego od Wykonawcy usługi
badawczo-rozwojowej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu elementów formy
do odlewania ciśnieniowego aluminium metodą addytywną, zgodnej ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia realizowanego przez Zamawiającego w ramach
Projektu Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
III. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
III.1.1 Usługa zaprojektowania i wykonania 2 szt. rdzeni stanowiących elementy formy
do odlewania ciśnieniowego aluminium obejmuje zadania:
1) Projekt chłodzenia konformalnego rdzenia do formy ciśnieniowej na bazie
modelu 3D dostarczonego przez Zamawiającego.
2) Przeprowadzenie symulacji komputerowej odwzorowującej rozkład
temperatury elementów formy oraz wynikającą z niej optymalizację
konstrukcji układu grzewczo-chłodzącego:
a) dla rdzenia o pierwotnej uproszczonej konstrukcji kanałów grzejącochłodzących,
b) dla rdzenia z zaprojektowanym chłodzeniem konformalnym.
3) Dobór materiału (proszku) ze stali narzędziowej o odpowiednich
własnościach termicznych i mechanicznych do odlewania ciśnieniowego
stopów aluminium.
4) Wykonanie 2 sztuk rdzeni z chłodzeniem konformalnym technologią druku
3D w całości.
5) Wykonanie obróbki cieplnej oraz potwierdzenie uzyskanej twardości rdzeni
drukowanych 50 ± 2 HRC.
6) Uczestnictwo Wykonawcy w uruchomieniu partii testowej na formie z
zastosowanymi rdzeniami drukowanym w siedzibie Zamawiającego, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – 1 dzień roboczy.
7) Wyniki symulacji będą przedstawione w formie prezentacji elektronicznej
oraz dodatkowo w wersji .pdf do archiwizacji.
III.1.2 Dane dostarczone przez Zleceniodawcę:
1) Modele 3D oraz rysunki rdzeni o pierwotnej uproszczonej konstrukcji
kanałów grzejąco-chłodzących.
2) Model 3D badanej formy.
3) Rysunek odlewu.
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4) Schemat podpięcia układu grzewczo-chłodzącego oraz parametry
technologiczne dotyczące warunków temperaturowych procesu odlewania
badanej formy.
Dane udostępnione są pod linkiem: http://gofile.me/6zgwl/P4KjqTB1g
hasło: Lima1!
III. 2 Prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych
prac rozwojowych
Zamawiającemu przysługuje całość praw majątkowych do wyników badań
przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem Projektu.
Wykonawca, który złoży najbardziej konkurencyjną ofertę, spełniającą wszystkie
warunki udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, zostanie zobowiązany w
umowie o świadczenie usług B+R zawartej z Zamawiającym, do przeniesienia całości
praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac
rozwojowych na Zamawiającego.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa musi zostać zrealizowana do dnia 16.09.2020r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU
OCENY ICH SPEŁNIANIA
V.1 Warunki dopuszczające
V.1.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
c) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek przyjętych w punkcie V.2
niniejszego zapytania ofertowego.
V.1.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą:
a) oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz o dysponowaniu
potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania
zamówienia,
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia zgodnie z zapisami w zakresie oświadczeń przyjętymi w ofercie wg
Załącznika Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
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c) certyfikat/świadectwo producenta proszku stalowego, potwierdzający jego
przydatność w zastosowaniu na elementy formy do wysokociśnieniowego odlewania
aluminium właściwego dla produkcji wielkoseryjnej,
d) referencje odlewni ciśnieniowych potwierdzające wdrożenie drukowanych
elementów formy do odlewania ciśnieniowego aluminium (min. dwie rekomendacje).
V.2 Informacje na temat zakresu wykluczenia
V.2.1 Zamówienie w ramach niniejszego postępowania ofertowego nie może zostać
udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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:
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.
V.2.2 Zamówienie w ramach niniejszego postępowania ofertowego nie może zostać
udzielone podmiotom, które zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne
oraz zdrowotne.
V.2.3 Zamówienie w ramach niniejszego postępowania ofertowego nie może zostać
udzielone podmiotom, które posiadają zaległości podatkowe.
V.2.4 Zamówienie w ramach niniejszego postępowania ofertowego nie może zostać
udzielone podmiotom, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
V.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, dokonana
na zasadzie spełnia/nie spełnia, nastąpi w oparciu o weryfikację oświadczeń
Wykonawcy złożonych w ofercie przygotowanej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
VI.1 Ofertę należy przygotować na wzorze formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI.2 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w pkt. III.1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
VI.3 Niniejsze postępowanie ofertowe jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym (oferta) powinny być składane wraz z tłumaczeniem na
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język polski. Dopuszcza się możliwość składania załączników do formularza ofertowego
w języku angielskim.
VI.4 Cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna zostać określona w złotych
polskich.
VI.5 Oferta nie spełniająca łącznie warunków określonych w punkcie VI.1, VI.2 i VI.3
zostanie odrzucona.
VI.6 Zamawiający ma prawo odrzucić oferty zawierające ceny niewspółmiernie niskie
w stosunku do średnich cen za tego typu usługi.
VII. TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
VII.1 Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2020
roku:
a) w oryginale w siedzibie Zamawiającego lub
b) w oryginale za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera przesłana na adres
siedziby Zamawiającego lub
c) przesłana pocztą elektroniczną w formie skanów oryginalnych dokumentów na adres
poczty elektronicznej wymieniony w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego; przy
czym w takiej sytuacji oryginały ww. dokumentów muszą zostać przedłożone przez
Wykonawcę najpóźniej w chwili podpisania umowy z Zamawiającym, jeżeli jego oferta
zostanie wybrana przez Zamawiającego.
VII.2 Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego w przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie VII.1 a)-b) lub termin wpływu na
adres poczty elektronicznej - w przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie VII.1
c).
VII.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VII.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
VII.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. OFERTY CZĘŚCIOWE LUB WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
X.1 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (tj. przygotowanych zgodnie z wymogami
określonymi w pkt. VI oraz złożonych zgodnie z wymogami określonymi w punkcie VII
niniejszego zapytania ofertowego), na podstawie następujących kryteriów:
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a) Cena (C) – 80 %
b) Czas realizacji (T) – 20%
Punkty zostaną obliczone w oparciu o wzór: R = C + T
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R – suma uzyskanych punktów razem, C – punkty za cenę, T – punkty za czas realizacji.
X.2 Kryterium – cena:
C = ( Cmin/Cof) x 80%
gdzie
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert w
niniejszym postępowaniu ofertowym
Cof – cena netto zaoferowana w badanej ofercie
C – liczba punktów za cenę przyznanych badanej ofercie
Weryfikacja: oferta podlegająca ocenie.
X.3 Kryterium – czas realizacji:
T =(Tmin/Tof) x 20%
gdzie
Tmin – najkrótszy czas realizacji usługi spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert
w niniejszym postępowaniu ofertowym
Tof – czas realizacji usługi zaoferowany w badanej ofercie
T – liczba punktów za czas realizacji usługi przyznana badanej ofercie
Weryfikacja: oferta podlegająca ocenie.
XI. TERMIN, MIEJSCE ORAZ WYNIKI OCENY OFERT
XI.1 Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dniu 11 sierpnia 2020 roku w siedzibie
Zamawiającego określonej w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego, zaś informacja o
wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona niezwłocznie po
zakończeniu procedury oceny ofert na stronie internetowej Zamawiającego określonej
w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich
prowadzonej
pod
adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
XI.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie, w
formie informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu
ofertowym wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podlegające ocenie w
niniejszym postępowaniu ofertowym.
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XI.3 Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, każdy Wykonawca
wyraża zgodę na publiczne udzielenie informacji o jego udziale w postępowaniu
ofertowym, w zakresie przewidzianym prawem powszechnie obowiązującym oraz
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku.
XI.4 Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w niniejszym
postępowaniu ofertowym, zostanie podpisana w ciągu 14 dni roboczych od dnia
zakończenia oceny ofert umowa o świadczenie usług B+R wg wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do niniejszego postępowania ofertowego.
XI.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY
Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych
postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie
III niniejszego zapytania ofertowego, istotnych postanowień umowy stanowiących
Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz może wynikać z konieczności
dostosowania tych warunków do postanowień umowy o dofinansowanie projektu
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą dla Poddziałania 1.1.1.
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
XIII. INFORMACJE DODATKOWE
XIII.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany warunków udzielenia zamówienia
b) unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego
XIII.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści
zapytania ofertowego, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca 3-go dnia przed upływem terminu składania ofert.
XIII.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, o którym mowa
w punkcie XIII.2, wpłynie po upływie określonego w tym punkcie terminu lub dotyczy
udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
XIII.4 Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim
Wykonawcom, którym przesłano zapytanie ofertowe i zamieszcza te wyjaśnienia i/lub
pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego określonej
w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich
prowadzonej
pod
adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez ujawniania źródła
zapytania.
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XIII.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego, jak i przedłużyć termin składania
i oceny ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a ponadto zamieszcza ją
także
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
określonej
w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich
prowadzonej
pod
adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
XIII.6 Dodatkowych informacji formalnych oraz merytorycznych dotyczących
przedmiotu zamówienia udziela Pan Piotr Gancarczyk pod adresem email:
gancarczyk.p@limatherm.pl lub pod numerem telefonu 695 301 302.
XIII.7 Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego określonej w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego oraz w Bazie
Konkurencyjności
Funduszy
Europejskich
prowadzonej
adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zatwierdził: Zarząd Limatherm S.A. w dniu 30.07.2020 roku
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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego Nr POIR/LIM/SS/07/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku

UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
W RAMACH PROJEKTU
Nr POIR.01.01.01-00-0890/17
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych
formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych
właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w atmosferach zagrożonych
wybuchem
zawarta w dniu (…) 2020 roku w Limanowej
pomiędzy
Limatherm S.A. z siedzibą w Limanowej
ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000268010, NIP: 737-000-35-20, REGON:
490567000, wysokość kapitału zakładowego: 11 645 000,00 zł,
zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez: Macieja Urbańskiego - Prezesa Zarządu
a
(…)
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
(…)
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja Usług Badawczo-Rozwojowych
(zwanych dalej jako: „Usługi”) przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach
Projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17 Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania
ciśnieniowego w innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z
materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem, zwanego dalej jako „Projekt”.
Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0890/17 „Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach
odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
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2. W ramach realizacji Usługi, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dla
Zamawiającego następujących badań:
Usługa zaprojektowania i wykonania 2 szt. rdzeni stanowiących elementy formy do
odlewania ciśnieniowego aluminium obejmuje zadania:
1) Projekt chłodzenia konformalnego rdzenia do formy ciśnieniowej na bazie
modelu 3D dostarczonego przez Zamawiającego.
2) Przeprowadzenie symulacji komputerowej odwzorowującej rozkład
temperatury elementów formy oraz wynikającą z niej optymalizację
konstrukcji układu grzewczo-chłodzącego:
a) dla rdzenia o pierwotnej uproszczonej konstrukcji kanałów grzejącochłodzących,
b) dla rdzenia z zaprojektowanym chłodzeniem konformalnym.
3) Dobór materiału (proszku) ze stali narzędziowej o odpowiednich
własnościach termicznych i mechanicznych do odlewania ciśnieniowego
stopów aluminium.
4) Wykonanie 2 sztuk rdzeni z chłodzeniem konformalnym technologią druku
3D w całości.
5) Wykonanie obróbki cieplnej oraz potwierdzenie uzyskanej twardości rdzeni
drukowanych 50 ± 2 HRC.
6) Uczestnictwo Wykonawcy w uruchomieniu partii testowej na formie z
zastosowanymi rdzeniami drukowanym w siedzibie Zamawiającego, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – 1 dzień roboczy.
7) Wyniki symulacji będą przedstawione w formie prezentacji elektronicznej
oraz dodatkowo w wersji .pdf do archiwizacji.
3. Dane dostarczone przez Zleceniodawcę:
1) Modele 3D oraz rysunki rdzeni o pierwotnej uproszczonej konstrukcji
kanałów grzejąco-chłodzących.
2) Model 3D badanej formy.
3) Rysunek odlewu.
4) Schemat podpięcia układu grzewczo-chłodzącego oraz parametry
technologiczne dotyczące warunków temperaturowych procesu odlewania
badanej formy.
4. Usługa zrealizowana zostanie w siedzibie Wykonawcy, z wykorzystaniem wszelkich
zasobów Wykonawcy, które w trakcie realizacji Usługi okażą się niezbędne do jej
prawidłowej realizacji.
§2
1. Usługa zostanie zrealizowana do dnia (…).
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2. Podstawą odbioru od Wykonawcy przez Zamawiającego zrealizowanych
prac będzie protokół odbioru podpisany przez Strony niniejszej umowy wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Brak podpisu protokołu odbioru, o którym mowa w §2 ust. 3 bez pisemnego
uzasadnienia odmowy odbioru przedstawionego przez Zamawiającego w terminie 7 dni
od dnia przedłożenia takiego protokołu, strony rozumieją jako akceptację tego
protokołu przez Zamawiającego.
§3
1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy z tytułu realizacji Usług wynagrodzenie w łącznej
wysokości …, powiększone o podatek VAT.
2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostanie przekazane
przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze wystawionej przez Wykonawcę, w terminie nie później niż 14 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu faktury.
3. Strony dopuszczają elektroniczny obieg faktur.
4. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury z tytułu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy niezwłocznie po odbiorze Usług zgodnie z zasadami przyjętymi w § 2
ust. 2-3.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości praw
majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac
rozwojowych będących rezultatem Projektu.
2. Przeniesienie praw majątkowych, o którym mowa w § 4 ust. 1, zostanie zrealizowane
odrębną umową podpisaną przez Strony w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji
Usług przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji, dokumentów oraz dostępu
do praw własności intelektualnej Zamawiającego, otrzymanych od Zamawiającego w
związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, wyłącznie w celu realizacji Usług, a
korzystanie z tych informacji, dokumentów i praw nie może prowadzić do naruszenia
interesów prawnych i faktycznych Zamawiającego.
§5
1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
przypadku:
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a. opóźnienia realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
liczonego od dnia określonego w § 2 ust. 1;
b. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
50 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
2. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 50 %
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
3. Jeżeli Wykonawca odmówi przeniesienia na Zamawiającego praw majątkowych do
wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
zrealizowanych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Usług, Zamawiający będzie
uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości kosztów
kwalifikowanych Projektu oraz do naprawienia przez Wykonawcę każdej szkody, która
będzie wynikała z takiej odmowy.
4. Terminem zapłaty każdej kary umownej naliczonej na podstawie niniejszej umowy
będzie 14 dni od dnia pisemnego wezwania do jej zapłaty przez Stronę uprawnioną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar
umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1.
§6
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Każda Strona może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej, w trybie
natychmiastowym, jeżeli druga Strona naruszy istotne postanowienia umowy.
§7
1. Strony przyjmują, że w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wymiana
informacji i dokumentów oraz uzgodnienia pomiędzy Stronami odbywały się będą w
formie pisemnej pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem adresów e-mail wymienionych
w § 7 ust. 2-3.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest Kierownik Prac B+R, dr Piotr Tyczyński, tel.
607767066, e-mail: projekt890@limatherm.pl, który jest także uprawniony oraz
zobowiązany do nadzoru i odbioru prac realizowanych na mocy niniejszej Umowy przez
Wykonawcę.
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3. Osobą/Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest/są: (…), tel. (…), e-mail: (…),
który jest także/które są także odpowiedzialny/odpowiedzialne za realizację
postanowień umowy ze strony Wykonawcy.
4. W wymagających takiej formy przypadkach, wymiana informacji oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji Usług będzie realizowana podczas
spotkań roboczych organizowanych na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy
zgłoszone pocztą elektroniczną osobie upoważnionej na mocy niniejszej umowy przez
drugą Stronę, z wykorzystaniem adresów e-mail wymienionych w § 7 ust. 2-3, w
terminie oraz miejscu zgodnie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż w ciągu 3
dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Stronę wnoszącą o zwołanie spotkania
roboczego.
§8
1. Strony niniejszej umowy dążyły będą do polubownego rozwiązywania sporów, które
mogą powstać w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, Sądem
właściwym do rozstrzygania sporów, które mogą powstać w związku z realizacją
postanowień niniejszej Umowy, jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Strony oświadczają, że kadra B+R oraz kadra zarządzająca Projektem wskazana we
wniosku o dofinansowanie Projektu nie wykonuje tych samych prac w Projekcie po
stronie Zamawiającego oraz Wykonawcy.
§ 10
1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i
prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
2. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:
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Załącznik Nr 1
do Umowy o świadczenie Usług Badawczo-Rozwojowych w ramach Projektu Nr
POIR.01.01.01-00-0890/17
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG B+R
z dnia (…)
dot.: Umowy Nr (…)/2020 o świadczenie Usług Badawczo-Rozwojowych
w ramach Projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17
zawartej pomiędzy:
Limatherm S.A. (Zamawiający)
a
… (Wykonawca)
1. Dnia (…) (upoważniony przedstawiciel Zamawiającego) - dokonał odbioru od
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) – Usługi B+R polegającej na (…).
2. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdza wykonanie przedmiotu ww.
umowy przez Wykonawcę
a) bez zastrzeżeń*
b) z następującymi zastrzeżeniami*:
…………………………………………………………………………………………………..
3. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego stwierdza, że Wykonawca jest
uprawniony do wystawienia faktury:
a) w pełnej wysokości, tj. w kwocie (…) *
b) w niepełnej wysokości, tj. w kwocie (…) euro netto, z powodu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………
(podpis Zamawiającego)

……………………………………………
(podpis Wykonawcy)

Limanowa/ (…), dnia (…)
*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego Nr POIR/LIM/SS/07/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy: zakupu przez Limatherm S.A. usługi B+R w zakresie zaprojektowania i wykonania elementów formy
do odlewania ciśnieniowego aluminium metodą addytywną.

1. Nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, strona www, numer telefonu, adres e-mail Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym na zasadach określonych w zapytaniu
ofertowym Nr POIR/LIM/SS/07/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, oferuję cenę realizacji usługi B+R w
zakresie zaprojektowania i wykonania elementów formy do odlewania ciśnieniowego aluminium metodą
addytywną, będącą przedmiotem ww. zapytania ofertowego na zasadach określonych w tym zapytaniu:
……………….. złotych netto (słownie: ……………………………………………………………….. złotych netto)
3. Oferuję wykonanie usługi w terminie: ………...................... dni
4.1 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ww. zapytaniu
ofertowym, nie wnoszę do jego treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do
przygotowania oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
4.2 Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty przez Limatherm S.A. do zawarcia z Limatherm S.A
umowy o świadczenie usług B+R zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik Nr 1
do Zapytania Ofertowego Nr POIR/LIM/SS/07/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku.
5.3 Zobowiązuję się do przeniesienia na Limatherm S.A. na mocy postanowień, które zostaną przyjęte
w umowie o świadczenie usług B+R, całości praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych zrealizowanych przez reprezentowany przeze mnie podmiot w
Projekcie, o którym mowa w punkcie 4.2 niniejszego formularza ofertowego.
4.4 Oświadczam, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
4.5 Oświadczam, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz przez okres
realizacji przedmiotu zamówienia.
4.6 W przypadku wyboru przez Limatherm S.A. niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy o
świadczenie usług B+R, o której mowa w punkcie 4.2 niniejszego formularza ofertowego, w miejscu i terminie
wskazanym przez Limatherm S.A.
4.7 Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Limatherm S.A.
4.8 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
4.9 Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.
4.10 Oświadczam, że nie posiadam zaległości podatkowych.
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4.11 Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
4.12 Oświadczam, że spełniam warunki stawiane w zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, iż przyjmuję je
do wiadomości oraz stosowania.
4.13 Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
4.14 Wyrażam zgodę na publiczne udzielenie informacji o moim udziale w postępowaniu ofertowym,
w zakresie przewidzianym prawem powszechnie obowiązującym oraz „Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku
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Stanowisko, imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy:
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