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Załącznik nr 2 
do wniosku o dofinansowanie 
 

CZĘŚĆ A Zapytanie ofertowe 
 
1. Dane Zamawiającego: 
Nazwa Zamawiającego EURO - GROUP spółka cywilna Zbigniew Wilk, Bożena Hebda, 

Robert Wilk 
Adres siedziby 32 - 444 Głogoczów , Głogoczów 819 
NIP 6811896140 
Osoba do kontaktu Bożena Hebda 
Nr telefonu 515 101 014 
Adres e-mail eurogroup.recykling@gmail.com 

 
2. Dane dotyczące zamówienia: 

Rodzaj zamówienia (typ 
usługi) 

 

Usługa badawczo – rozwojowa  
Typ 1: Usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub 
eksperymentalnych prac rozwojowych (wymienione w par. 19, pkt. 5 
Regulaminu konkursu 1.2.3 Bon na innowacje, nr konkursu 
RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17). 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo – 
rozwojowej p.n. ”Badanie i opracowanie nowego procesu 
demontażu pojazdów hybrydowych w spółce EURO – GROUP w 
otoczeniu stanowiącym model rzeczywistego funkcjonowania”.  
 
Usługa w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych obejmuje:  
Zadanie 1. Identyfikacja i analiza podzespołów niebezpiecznych 
występujących w pojazdach hybrydowych oraz procesów demontażu i 
postępowania z nimi: 
a) identyfikacja, opracowanie i interpretacja zagrożeń, 
b) określenie zabezpieczeń (odzież ochronna, narzędzia 

specjalistyczne, metodologia wykonywania prac, kolejność 
wykonywania prac), 

c) określenie sprzętu i narzędzi ( w tym odzieży BHP) niezbędnych w 
procesach demontażu, 

d) stworzenie opisu i szablonu bazy danych, który będzie 
wykorzystany do wprowadzenia do zintegrowanego systemu 
informatycznego (ZSI). 

Zadanie 2. Testowanie nowych rozwiązań poprzez fizyczny demontaż 
wybranego samochodu hybrydowego i uzyskanie danych o 
występujących grupach podzespołów i ich parametrach: 
a) usuniecie elementów stwarzających zagrożenie i niebezpiecznych 

dla wykonujących demontaż wg. pkt. 1, 
b) usunięcie substancji i elementów niebezpiecznych wg. wytycznych 

określonych w ustawie o recyklingu pojazdów, 
c) demontaż właściwy elementów i podzespołów pojazdu pod kątem 



przeprowadzenia analiz i badań, 
d) opracowanie kryteriów do procesu screeningu, 
e) screening – wstępna selekcja elementów i podzespołów pod kątem 

wyeliminowania tych, które nie spełniają kryteriów ponownego 
użycia, 

f) dokonanie fizycznego pomiaru (waga, wielkość, rodzaj) wraz z 
wprowadzeniem numeru katalogowego) oraz sposobu 
postępowania (odzysk, regeneracja, recykling, unieszkodliwienie), 

g) wprowadzenie uzyskanych danych do szablonu bazy danych, które 
będą wykorzystane do wprowadzenia do zintegrowanego systemu 
informatycznego (ZSI). 

Zadanie 3. Analiza wybranych zdemontowanych grup podzespołów, 
elementów i części: 
a) analiza i badanie zdemontowanych elementów pod względem ich 

składu pierwiastkowego metodą nieniszczącą XRF, 
b) interpretacja wyników badań oraz określenie mapy składu 

pierwiastkowego głównych grup podzespołów wchodzących w 
skład samochodu hybrydowego,  

c) identyfikacja i oszacowanie zawartości REE (metali ziem rzadkich) 
i metali krytycznych w głównych grupach podzespołów, 

d) opracowanie zasadności i propozycja wyposażenia modelowej 
stacji w urządzenia analityczne do wykonywania badań. 

Zadanie 4. Opracowanie nowego procesu demontażu pojazdów 
hybrydowych w oparciu o uzyskaną wiedzę i doświadczenia z 
demontażu wybranego pojazdu hybrydowego uzupełnionych wiedzą z 
zakresu aktualnego stanu techniki: 
a) ocena i dobór etapów (technologii/sposobu) procesu demontażu 

pod kątem odzysku podzespołów zawierających metale krytyczne 
b) ocena i dobór etapów (technologii/sposobu) procesu demontażu 

pod kątem odzysku podzespołów zawierających REE,  
c) ocena i dobór etapów (technologii/sposobu) procesu demontażu 

pod celem ponownego użycia zdemontowanych podzespołów 
d) ocena i dobór etapów (technologii/sposobu) procesu demontażu 

pod kątem regeneracji, 
e) opracowanie finalnego algorytmu ze schematem, rysunkami 

specyfikacją techniczną opracowanego nowego procesu 
demontażu . 

Zadanie 5. Analiza i wskazanie wybranych potencjalnych metod 
umożliwiających poprawę efektywności, optymalizację oraz 
automatyzację procesu demontażu.  
a) skrócenie czasu i pracochłonności procesów demontażu wraz z 

określeniem możliwości zastosowania robotyzacji i automatyzacji w 
opracowanym procesie demontażu,  

b) dobór i wskazanie dodatkowego wyposażenia stacji pod kątem 
wymagań sprzętowych,  

c) dobór i określenie niezbędnego zintegrowanego systemu 
zarządzania (ZSI) do ewidencjonowania i zarządzania procesem 
demontażu i gospodarką demontowanych podzespołów i 
surowców. 

Zadanie 6. Analiza i opracowanie wytycznych dla wybranych czynności 
procesu demontażu pod względem zapewnienia ochrony środowiska i 



dla bezpieczeństwa pracowników: 
a) opracowanie wytycznych w zakresie obniżenie emisji hałasu, 

gazów i pyłów, 
b) opracowanie wytycznych w zakresie postępowania z podzespołami 

i substancjami niebezpiecznymi występującymi w pojazdach 
hybrydowych, (baterie, wysokie napięcie, substancje chemiczne, 
elektrolity, itd.). 

Zadanie 7. Opracowanie wytycznych dotyczących infrastruktury do 
wdrożenia procesu demontażu pojazdów hybrydowych: 
a) określenie wytycznych w zakresie infrastruktury i propozycja 

doboru wyposażenia dla modelowej stacji demontażu samochodów 
hybrydowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa na stanowisku 
pracy (np. zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i narzędzi,  

b) określenie wymagań w zakresie infrastruktury oraz wyposażenia 
laboratorium do prowadzenia badań i archiwizacji danych 
demontowanych pojazdów.  

 
Wyniki usługi badawczo – rozwojowej zostaną przedstawione w 
formie raportu końcowego zgodnie z Załącznikiem nr 11 do 
Regulaminu Konkursu Nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17. 
 
Nowy proces demontażu pojazdów hybrydowych w spółce EURO-
GROUP w otoczeniu stanowiącym model rzeczywistego 
funkcjonowania będzie wykazywać IX poziom gotowości 
technologicznej(technology readiness level – TRL). 

Nr CPV wg Wspólnego 
Słownika Zamówień 

73100000 - 3 Usługi badawcze i eksperymentalno - rozwojowe 
Termin realizacji 

zamówienia 
od dnia 01.10.2017 r. do dnia 28.02.2018r.  

Termin i sposób 
składania ofert 

 
od dnia 18.07.2017r. do dnia 26.07.2017r.do godz. 16.00. 
Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
 
1. Ofertę należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego 
(załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego).  
2. Ofertę można składać w formie papierowej pocztą lub osobiście na 
adres:  
EURO - GROUP spółka cywilna Zbigniew Wilk, Bożena Hebda, 
Robert Wilk , 32 - 444 Głogoczów, Głogoczów 819. 
 
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Oferenta lub Pełnomocnika.  
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny.  
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być umieszczona w 
zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej 
zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert. 
7. Oferty zostaną otwarte w dniu 26.07.2017 r. o godzinie 16.30 w 
siedzibie Zamawiającego.  
8. O wynikach konkursu Zamawiający zawiadomi Oferentów w terminie 
do 2 dni od przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy usługi. 
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 



10. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Zapytania ofertowego za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
eurogroup.recykling@gmail.com. Osobą uprawnioną do kontaktu z 
Oferentami jest: Bożena Hebda. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli 
pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert.  

Termin związania ofertą 90 dni 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 
Lp. Warunek udziału 

w postępowaniu 
Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny 
spełnienia warunku 

1. Podmiot należy do 
katalogu 
podmiotów 
uprawnionych do 
świadczenia usług 
badawczo-
rozwojowych i/lub 
usług 
proinnowacyjnych 
(w zależności od 
projektu) 

Wykonawca w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 
zobowiązany jest określić swój status, podając nazwę kategorii 
podmiotów, do których należy.  
Do podmiotów uprawnionych do świadczenia usługi badawczo-
rozwojowej, której dotyczy niniejszy projekt (typ 1), należą 
 
a) Jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki, posiadające przyznaną kategorię 
naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie,  
 
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-
rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadający 
siedzibę na terytorium RP,  
 c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium 
(posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu 
Ministra Rozwoju w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach 
certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych 
laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,  
 
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,  
 
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym. 
 

2. Podmiot 
dysponuje 
odpowiednim 
potencjałem 
technicznym do 
wykonania 
przedmiotu 
zamówienia 

 
Wykonawca zobowiązany jest dysponować stanowiskiem do 
demontażu pojazdów, oraz dostępem do urządzeń badawczych w 
szczególności spektrometru XRF umożliwiającego realizację badań 
składu próbek, a także piecem umożliwiającym przetop próbek 
zdemontowanych podzespołów w tym stalowych.  
Wykonawca w celu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
zobowiązany jest przedstawić w ofercie listę posiadanego 
wyposażenia, spełniającego w/w wymagania, wraz ze wskazaniem 
nazwy, rodzaju oraz odniesieniem do minimalnych parametrów (jeśli 
dotyczą) wymienionych niniejszym zapytaniu dla każdego z urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany będzie dysponować samochodem 
hybrydowym na etapie realizacji usługi. Samochód wykorzystany do 
przeprowadzenia usługi musi posiadać co najmniej następujące 
parametry:  
- rok produkcji nie starszy niż 2010, 
- pojazd kompletny, posiadający pełną dokumentację pozwalająca na 
przyjecie pojazdu do Stacji Demontażu Pojazdów, zgodnie z Ustawą z 



dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202, 
- pojazd posiadający sprawne systemy: magazynowania energii, 
bezpieczeństwa, napędu hybrydowego, układu elektrycznego. 
 

3. Podmiot 
dysponuje 
odpowiednim 
potencjałem 
kadrowym do 
wykonania 
przedmiotu 
zamówienia 

 
W posiadanych przez Wykonawcę zasobach powinni się znaleźć 
następujący specjaliści z zakresu badań naukowych, projektowania 
procesów i ich wdrażania - niezbędni do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia: 
- co najmniej jeden pracownik naukowy z tytułem doktora nauk 
technicznych, specjalista/specjalistka z zakresu odzysku surowców z 
odpadów, 
- co najmniej dwóch pracowników posiadających minimum 
wykształcenie wyższe techniczne ( tytuł mgr inż.), 
specjalista/specjalistka z zakresu projektowania instalacji 
przemysłowych, i automatyzacji, robotyzacji, posiadający  
doświadczenie w zakresie prac B+R nad opracowaniem nowych 
procesów lub produktów.  
 
Wykonawca w celu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
zobowiązany jest przedstawić w ofercie listę personelu spełniającego 
w/w wymagania, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska, tytułu i 
informacji na temat ich doświadczenia naukowego i zawodowego. 
 

 4. Kryteria oceny ofert:  
Kryterium obligatoryjne cena 
Liczba punktów, którą 
można zdobyć za 
kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

 
80 pkt 

Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 
cena 

Kryterium fakultatywne –kryterium nr 1 
Liczba punktów, którą 
można zdobyć za kryterium termin 
realizacji 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium termin 
realizacji  

 
20 pkt.  

Pt=(Tmin/Tc) x Pkt. max 
gdzie:  
PT – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Termin 
realizacji 
Tmin – najkrótszy okres realizacji spośród wszystkich badanych ofert ( 
w dniach)  
Tc –  Okres relacji oferty badanej ( w dniach)  
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za 
kryterium Termin realizacji   

 
5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania oferty 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować 

tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty 



zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje 
jej odrzucenie.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
lub wycofać ofertę.  

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku 

polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do 
wniosku o dofinansowanie. 

Informacja dotycząca 
powiązań kapitałowych  

lub osobowych 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane 
przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom 
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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: 
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.   

Informacja dotycząca 
zmiany umowy 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie 
zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie 
wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych 
adresowych stron umowy). 

Informacja dotycząca 
finansowania przedmiotu 

zamówienia 

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie 
przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

 
 

  EURO – GROUP S.C 
 Zbigniew Wilk, Bożena Hebda, Robert Wilk 

 
 

Zbigniew Wilk 
 

Bożena Hebda 
 
 

Robert Wilk  
 
 
 
 
 

       17.07.2017r.  
……………………………………………………. 

(data i podpis Zamawiającego) 


