Ośrodek Badawczo Rozwojowy
NEMO Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 6
65-019 Zielona Góra

Zielona Góra, dnia 16.05.2017 r.

biuro@obrnemo.pl

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Badawczo Rozwojowy NEMO Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 6
65-019 Zielona Góra
NIP: 929 164 11 50
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i budowa biometanowni o mocy wytwórczej 2 000 000 m3 biometanu rocznie z przebudową
i adaptacją istniejącej infrastruktury.
lokalizacja: Przybroda, działka 6/23 w obrębie Przybroda, woj. Wielkopolskie.
III. WYMAGANIA:
1. Wykonanie dokumentacji: projektowej i technicznej.
2. Wykonanie dokumentacji przyłącza gazowego.
3. Wykonanie projektu technologicznego.
4. Biometan produkowany w biometanowni musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r., w szczególności § 3. 1. pkt. 6 podpkt d) tj. ciepło
spalania musi wynosić 22,0 MJ/m3 — dla biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci, którą
transportowany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy Ln o wartości liczby Wobbego z zakresu od
27,0 MJ/m3 włącznie do 32,5 MJ/m3
5. Stopień odfermentowania substratu: minimum 90 %
6. Zawartość suchej masy w pofermencie przed separatorem do 2,5%
7. Termin uzyskania pozwolenia na budowę do 15.07.2017 r.
8. Termin zakończenia budowy do 31.10.2017 r.
9. Termin odbioru sieci i przyłącza gazowego oraz włączenia biometanowni do sieci gazowej
dystrybucyjnej do 30.09.2017 r.
10. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie biometanowni do 31.10.2017 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto.
2. Informację o stopniu odfermentowania substratu.
3. Zawartość suchej masy w pofermencie.
4. Termin realizacji.
V. GWARANCJE
1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat od daty uruchomienia.
2. Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić kwotę 10% wartości netto zamówienia tytułem kaucji
gwarancyjnej na dobre wykonanie kontraktu. Kaucja gwarancyjna zwalniana będzie po 20% rocznie
przez okres 5 lat.
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Do 70 % wartości zamówienia - etapami, zgodnie z harmonogramem.
2. Płatność końcowa 30 dni po potwierdzeniu osiągnięcia pełnej mocy produkcyjnej w okresie
miesiąca.
VII. KRYTERIUM WYBORU
1. Cena: 40%
2. stopień odfermentowania: 30%
3. Zawartość suchej masy w pofermencie: 30%
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VIII. WYKUP DOKUMENTACJI:
Zamawiający oferuje wykup pakietu informacyjnego inwestycji.
Pakiet informacyjny dostępny jest w cenie: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
IX. WADIUM PRZETARGOWE
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 25 000 zł wpłacone w pieniądzu na konto
Zamawiającego.
2. Wadium należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nazwa banku: PKO BP I Oddział w Zielonej Górze
Numer konta: 78 1020 5402 0000 0902 0306 7295
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza (temu wykonawcy zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano).
4. Zatrzymanie wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
X. KARY UMOWNE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia w umowie zapisów dotyczących kar
umownych za:
a) niewykonanie w terminie etapu, ustalonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
b) za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z umową.
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Kary umowne za pkt a i b: do 10 % wartości umowy.
3. Kara umowna za pkt c: 10 % wartości umowy.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
biuro@obrnemo.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Dworcowa 6, 65-019
Zielona Góra do dnia 30.05.2017 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie ofertowego bez podania
przyczyny.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
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