Gdańsk, dn. 03.08.2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z planowaną realizacją Projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii
produkcji ekologicznych, niepalnych sztywnych pianek poliuretanowych” finansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”, EU-CONSULT Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty zgodnie z poniżej
określonymi wymaganiami:

Opis przedmiotu zamówienia:

I.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczych (badania
przemysłowe i prace rozwojowe) związanych z objęciem następującego stanowiska:
1.



2.

Członek zespołu badawczego – Starszy Analityk w ramach poszczególnych
zadań wymienionych we wniosku o dofinansowanie Projektu w okresie jego
realizacji tj. od 01.01.2016 do 31.11.2018 r. na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
Zakres obowiązków świadczonych przez ww. osobę obejmuje w szczególności:

Członek zespołu badawczego - Starszy Analityk
Zadaniem Członka zespołu badawczego – Starszego Analityka jest wykonywanie wszystkich
czynności związanych z opracowaniem innowacyjnych receptur i technologii wytwarzania
ekologicznych sztywnych pianek poliuretanowych o zwiększonej palności. Do zadań Starszego
Analityka będzie należeć realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych. W
szczególności do obowiązków Starszego Analityka będzie należeć:
W ramach badań przemysłowych:
1. dobór surowców do otrzymywania spienionych materiałów PUR o zmniejszonej
palności;
2. dobór bezhalogenowych związków zmniejszających palność;
3. opracowanie receptur pianek PUR o zmniejszonej palności;
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4. charakterystykę spienionych układów piankowych o zmniejszonej palności.

W ramach prac rozwojowych:
1. realizacja prac badawczych mających na celu optymalizację procesu otrzymywania
pianek poliuretanowych o zmniejszonej palności;
2. realizacja prac badawczych, które zakończą się stworzeniem dokumentacji technicznej

w ramach prowadzonych prac rozwojowych oraz prototypu nowych pianek
poliuretanowych;
3. sporządzanie bieżących raportów.

II.

Wymagane doświadczenie i umiejętności

Od poszczególnych kandydatów oczekujemy:
Członek zespołu badawczego - Starszy Analityk
1. minimum tytuł doktora w zakresie Technologii Ochrony Środowiska (Systemy ochrony
środowiska), lub Inżynierii Materiałowej (Inżynieria Materiałów Polimerowych) oraz
Technologii chemicznej;
2. wiedza z zakresu technologii otrzymywania materiałów poliuretanowych, a
szczególnie spienionych materiałów poliuretanowych;
3. udokumentowana wiedza z zakresu modyfikacji spienionych materiałów
poliuretanowych (co najmniej jedna publikacja o zasięgu międzynarodowym);
4. doświadczenie z prowadzeniu badań naukowych z zakresu otrzymywania oraz
modyfikacji spienionych materiałów poliuretanowych w kierunku zmniejszenia
palności;
5. znajomość metod badawczych będących przedmiotem Projektu;
6. znajomość przedmiotu Projektu w stopniu umożliwiającym jego prawidłową
realizację.

III.
2

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:
1.

CV wraz z listą publikacji;

2.

Podanie ceny brutto za miesiąc świadczenia usługi,

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 1
do Zaproszenia.
3.

IV.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty:

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
1.

Cena – 100%

Kryterium cenowe będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto podanej przez
Kandydatów. Ponadto Kandydaci muszą spełnić wszystkie wymagania wymienione w punkcie
I niniejszego Zaproszenia.

V.

Postanowienia dotyczące zawarcia umowy:

EU-CONSULT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru
Zleceniobiorcy oraz zaprzestania procedury w każdym momencie.
1.
2.

Podpisanie
Zamawiającego.

umowy

nastąpi

VI.

Miejsce i termin składania ofert:

w

miejscu

i czasie

określonych

przez

Ofertę (CV wraz z dodatkowymi dokumentami) należy dostarczyć osobiście na
adres: EU-CONSULT Sp. z o. o., ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk do Pana
Krzysztofa Gutta w nieprzekraczającym terminie do dnia 13.08.2015 r. do godz.
10:00.
1.

O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do
Zamawiającego.
2.

VII.
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Postanowienia końcowe:

1.

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.
Oferta powinna zachować swoją ważność przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
2.
3.

Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na 1 stanowisko.

4.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów ofertowania dla Oferentów.

Rozpatrywane będą oferty kompletne zawierające wszystkie załączniki oraz
wymagane dokumenty.
5.

Oferta oraz dokumenty z nią związane powinny być sporządzone w języku
polskim. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w języku angielskim.
6.

VIII.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
z Zamawiającym.
1.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z EU-CONSUT Sp. z o.o.,
w szczególności poprzez:


uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;



pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……...................................................................................
data, podpis pełnomocnego przedstawiciela
Wykonawcy
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