
ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
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W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu.

Pt. Opracowanie prototypów modułowych wycinarek plazmowych do blach
wraz z systemem ich pakowania

w ramach:
Projektu „Fundusz badań i wdrożeń”
w ramach 
OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI 
GOSPODARKI REGIONU
DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE
PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE PROCESÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA
2014-2020

I. Zamawiający

MANUFAKTURA MICHAŁ GRZĘBSKI
ul. SPOKOJNA 5
87-152 ŁUBIANKA,

Zwraca  się  z  prośbą  o  dokonanie  wstępnej  wyceny  zamówienia
następujących pozycji: 
1. Opracowanie wytycznych do projektów prototypów skrzynio-palet 
służących do transportu modułowych wycinarek CNC

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie wytycznych do projektów prototypów skrzynio-palet 
służących do transportu modułowych wycinarek CNC, a w szczególności:

-  przygotowanie analizy istniejących rozwiązań logistycznych (dla typów
standardu EPAL), standard skrzynio-palet w obszarze transportu lądowego,
morskiego i lotniczego oraz możliwych wariantów intermodalnych zarówno
w transporcie krajowym jak i międzynarodowym;

Niniejsze  rozeznanie  rynku  ma  na  celu  przeprowadzenie  szacowania  wartości  zamówienia.  Przedstawione
zapytanie nie stanowi  oferty w myśl art.  66 Kodeksu Cywilnego,  ani  nie stanowi  zaproszenia w rozumieniu
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  „Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach
europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.



-  analiza  wytycznych  globalnych  standardów  transportowych,  w
szczególności  występujących  regulacji   gabarytowych  i  wagowych  dla
pojedynczej skrzynio-palety, w tym: dopuszczalne wymiary, dopuszczalna
waga, możliwość transportu ponadgabarytowego i wielopaletowego;

- przygotowanie wariantowej kalkulacji poszczególnych rozwiązań;

-  analiza  dostępnych  rozwiązań  alternatywnych  takich  jak  palety
papierowe, tworzywowe oraz inne z możliwością ich zastosowania.

2. Termin realizacji zamówienia: 

Czerwiec – lipiec 2019

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie
otrzymanych  wyników  prac  badawczych  będących  przedmiotem
zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu wykonanych
prac

III. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta musi zostać złożona w formie elektronicznej lub papierowej
na  formularzu  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszego
zapytania.

2. Oferta powinna zawierać:
a. pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, numer telefonu
b. posiadać datę wystawienia
c. wartość zamówienia netto

3. Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

IV. Termin i miejsce składania oferty:

1. Oferta  powinna  zostać  przesłana  mailem  na  adres:
dotacjemfm@gmail.com lub  drogą  pocztową  jako  list  polecony,
przesyłką kurierską lub osobiście na adres Zamawiającego: 

MANUFAKTURA MICHAŁ GRZĘBSKI
ul. SPOKOJNA 5
87-152 ŁUBIANKA,

2. Termin składania ofert: 24.05.2019
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub osobiście oferta

powinna  zostać  złożona  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem

Niniejsze  rozeznanie  rynku  ma  na  celu  przeprowadzenie  szacowania  wartości  zamówienia.  Przedstawione
zapytanie nie stanowi  oferty w myśl art.  66 Kodeksu Cywilnego,  ani  nie stanowi  zaproszenia w rozumieniu
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  „Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach
europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.



”ROZEZNANIE  RYNKU  –  SZACOWANIE  WARTOŚCI  ZAMÓWIENIA
2/MANUF/121/2019”

4. W przypadku ofert  przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila
należy  wpisać:  ”ROZEZNANIE  RYNKU  –  SZACOWANIE  WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA 2/MANUF/121/2019”

5. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do
siedziby  Zamawiającego  lub  jej  otrzymania  na  adres  poczty
elektronicznej wskazany w punkcie IV.1

V. Osoba do kontaktu

Grzegorz Grzębski
mail: dotacjemfm@gmail.com
tel: +48 602 200 500

Niniejsze  rozeznanie  rynku  ma  na  celu  przeprowadzenie  szacowania  wartości  zamówienia.  Przedstawione
zapytanie nie stanowi  oferty w myśl art.  66 Kodeksu Cywilnego,  ani  nie stanowi  zaproszenia w rozumieniu
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  „Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach
europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.



Załącznik nr 1. 
…………………………, data …………………………….

Dane Oferenta
Nazwa:

Adres:

Telefon kontaktowy:

OFERTA
ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

2/MANUF/121/2019

Wartość netto oferty: …………………

Przedmiot wyceny Wartość  netto Czas realizacji
Opracowanie  wytycznych
do  projektów  prototypów
skrzynio-palet  służących
do transportu modułowych
wycinarek CNC 

Data i podpis …………………………………….

Niniejsze  rozeznanie  rynku  ma  na  celu  przeprowadzenie  szacowania  wartości  zamówienia.  Przedstawione
zapytanie nie stanowi  oferty w myśl art.  66 Kodeksu Cywilnego,  ani  nie stanowi  zaproszenia w rozumieniu
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  „Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach
europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.


