
"FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER" 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością          Strzałków, dnia 29.09.2014 r.
Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c
97-500 Radomsko 
(nazwa i adres Beneficjenta)
7721966570 
(NIP Beneficjenta) 
590740518 
(REGON Beneficjenta) 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Nabycie i wdro żenie wyników prac B+R podnosz ących walory u żytkowe produktów, drog ą do
zwiększenia konkurencyjno ści na rynku meblarskim”

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.3: ROZWÓJ B+R W
PRZEDSIĘBIORSTWACH. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nabycie wyników prac B+R

Wprowadzenie - Analiza problemowa

"FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  funkcjonuje
na rynku od 1999 roku, wcześniej od 1992 roku jako osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą.  Od  początku  swojej  działalności  zajmuje  się  handlem  artykułami  dla
przemysłu meblarskiego, od 2000 roku spółka wykonuje również usługi na rzecz innych firm
w zakresie rozkroju płyty i obróbce powstałych w wyniku rozkroju formatek meblowych, które
stosowane są  następnie w meblach wytwarzanych przez klientów firmy. Spółka posiada
ugruntowaną  pozycję  na  rynku  meblarskim  (kilkuset  odbiorców  i  zapewnione
zdywersyfikowane  źródła  dostaw)  i  dynamicznie  się  rozwija,  specjalizując  się  w
kompleksowej  obsłudze przemysłu meblarskiego -  zarówno profesjonalnych producentów
mebli, jak i klientów indywidualnych.  

W ramach niniejszego projektu planuje się  wdrażanie  innowacji  związanych  ze  znaczną
dywersyfikacją  obecnej  oferty  o  produkcję  innowacyjnych  wyrobów  w  postaci  mebli  o
podwyższonych walorach użytkowych oraz świadczenia najwyższej jakości usług w zakresie
wykańczania  elementów  meblowych,  w  celu  jeszcze  efektywniejszego  wykorzystania
posiadanych  zasobów.  Ze  względu  na  charakter  dotychczas  prowadzonej  działalności
handlowo-usługowej  Zamawiający  nie  posiada wiedzy,  ani  doświadczenia  w działalności
badawczej  oraz  typowej  działalności  produkcyjnej  (brak  własnych  projektantów,
konstruktorów). Stąd też chcąc wprowadzić na rynek innowacyjne produkty przedsiębiorstwo
musi zlecić przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych. 
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Planowane do nabycia wyniki  będą  stanowić  wyniki  prac B+R w rozumieniu art.  30 i  31
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., albowiem ich zakres
powinien  być  rozumiany  jako badania  przemysłowe,  w wyniku  których zostanie  zdobyta
przez przedsiębiorstwo nowa wiedza oraz umiejętności.  Dzięki  ich nabyciu  Zamawiający
zaimplementuje we własnej działalności nowe procesy technologiczne oraz rozszerzy swoją
ofertę asortymentową poprzez wprowadzenie do oferty asortymentowej nowych produktów o
unikalnych  właściwościach  decydujących  o  możliwości  uzyskania  znaczącej  przewagi
konkurencyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający  –  Firma  "FIRMA  ZAOPATRZENIA  KORNER"  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  zamierza  zakupić  wyniki  prac  badawczo-rozwojowych  dotyczących
wykorzystania  innowacyjnej  technologii  bezfugowego  okleinowania  w  celu  uzyskania
najlepszych  właściwości  użytkowych  planowanych  do wytwarzania  mebli.  Planowane  do
zakupu badania (których wyniki zostaną nabyte i wdrożone przez Zamawiającego) dotyczyć
będą zarówno uzyskania najwyższej efektywności z zastosowania w procesie produkcyjnym
innowacyjnej  technologii  laserowej,  jak  i  optymalizacji  wykorzystywanych  surowców  i
materiałów  niezbędnych  przy  wytwarzaniu  obrzeży  meblowych  pod  kątem  uzyskania
najwyższych właściwości sklejania i odporności obrzeży na czynniki zewnętrze.

Wyniki przeprowadzonych prac powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w postaci:
− opracowania w formie papierowej;
− tożsamej wersji elektronicznej.

Prace  badawczo-rozwojowe  muszą  zostać  przeprowadzone  przy  ścisłym  kontakcie  z
pracownikami Zamawiającego, celem uzyskania jak najlepszych rezultatów.  Zamawiający
nie zapewnia pomieszczeń, ani urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-
rozwojowych – badania powinny zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury i
zasobów zapewnionych przez Oferenta.

Zamawiający  oczekuje,  iż  w  ramach  zleconych  prac  B+R  analizie  poddane  zostaną
przynajmniej następujące obszary problemowe:

1. Opracowanie  projektów  koncepcyjnych  oraz  dokumentacji  projektowej  mebli
łazienkowych wykorzystujących technologię bezfugowego okleinowania krawędzi płyt

2. Optymalizacja technologicznych procesów wytwórczych przy wskazaniu najbardziej
efektywnego  doboru  materiałów  wejściowych  (surowce,  okleiny,  materiały
wykorzystywane w procesie obróbczym, itp.)

3. Próby  procesu  wytworzenia  w  skali  laboratoryjnej  w  oparciu  o  stworzoną
dokumentację  wskazanych  mebli  łazienkowych  o  podwyższonych  walorach
użytkowych

4. Dokonanie pomiarów wraz z przeprowadzeniem analizy wyników badań pod kątem
optymalizacji  parametrów  wytworzonych  produktów  (m.in.  specyfikacja
wytrzymałościowa, użytkowa, jakościowa)

5. Określenie  optymalnych  wartości  rzeczywistych  w  stosunku  do  koncepcyjnych
założeń  (wskazanie  tolerancji  i  określenie  wymaganej  precyzji  przeprowadzania
poszczególnych  procesów  technologicznych)  zapewniających  wymagane  cechy
użytkowe wyrobów
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6. Wykonanie partii testowej
7. Opracowanie  dokumentacji  umożliwiającej  wdrożenie  do  praktyki  gospodarczej

produkcji  elementów  o  podwyższonych  walorach  użytkowych  w  oparciu  o
przeprowadzone badania

Podczas trwania postępowania, w razie wystąpienia ewentualnych pytań bądź wątpliwości 
informacji  udzielamy w siedzibie przedsiębiorstwa lub drogą  mailową  od poniedziałku do
piątku  w  godzinach  8.00-16.00  po  wcześniejszym  ustaleniu  terminu  spotkania  lub
otrzymaniu zapytania drogą mailową.

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:

L.p. Przedmiot zamówienia Jednostka
miary Ilość

Cena
jednostkowa

netto

Wartość
netto

Stawka
VAT (%)

Wartość
VAT

Wartość
brutto

1
Nabycie wyników prac

B+R szt. 1

Razem

OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  FIRMA  B ĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁA  PRZY  WYBORZE  OFERTY  ORAZ
ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW

Oferentom,  którzy  spełnią  wszystkie  wymagania  niniejszego  ogłoszenia  o  zamówieniu  zostanie
przyznana następująca punktacja na podstawie poniższych kryteriów:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.
Rodzaj

Kryterium
Punktacja Sposób oceny

1 Cena Od 0 do 100

Oferent proponujący najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę
punktów tj. 100. Kolejnym oferentom będą przyznawane punkty w

następujący sposób:

Liczba punktów badanej oferty =  stosunek ceny w ofercie z
najniższą ceną do ceny badanej oferty mnożony przez 100.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU OFERTOWYM:

W  ramach  postępowania  nie  dopuszcza  się  składania  ofert  wariantowych,  ani  cząstkowych
(obejmujących niepełny zakres prac).
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Celem  zapewnienia  możliwości  porównania  ofert,  prosimy  by  przesłana  przez  Państwa  oferta
zawierała  Państwa  dane  rejestrowe  oraz  teleadresowe.  Ponadto,  prosimy  o  wskazanie  okresu
ważności oferty, określenie oferowanego zakresu prac oraz harmonogramu ich przeprowadzenia. 

Dodatkowo prosimy również określić warunki płatności.

W postępowaniu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie oferenci, którzy są w stanie wykazać, iż w okresie
ostatnich  5  lat  (licząc  od  daty  zakończenia  postępowania  tj.  od  15.10.2014  r.)  przeprowadzili  i
zakończyli  przynajmniej  2  projekty,  których  elementem  było  wykonanie  etapu  prac  badawczo-
rozwojowych,  bądź  badań  przemysłowych,  bądź  badań  podstawowych  z  obszaru  optymalizacji
właściwości  użytkowych  mebli  adekwatnych  do  wskazanego  przedmiotu  zamówienia.  Prosimy  o
dołączenie  do  ofert  odpowiednich  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  Oferenta
wymaganych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu ofertowym (np. listów referencyjnych,
protokołów  odbioru  wykonywanych  prac,  itp.),  które  poświadczą  o  posiadaniu  pożądanego
doświadczenia. 

Poprzez przystąpienie do postępowania Oferent oświadcza, iż posiada/zapewnia wszelkie niezbędne
pozwolenia (jeśli są wymagane), know-how, zasoby techniczne oraz osobowe do przeprowadzenia i
terminowego ukończenia całości prac badawczo-rozwojowych objętych niniejszym postępowaniem.

Miejsce realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia (opracowane wyniki prac B+R) powinien zostać dostarczony pod adres: 

"FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c

97-500 Radomsko 

Termin realizacji zamówienia : 

Ostateczny termin realizacji zamówienia upływa w dniu 31.12.2014 r.

Ostateczny termin składania ofert : 15.10.2014 r., godzina 16.00.

Oferty wraz ze szczegółow ą specyfikacj ą należy składa ć osobi ście lub listownie na adres : 

"FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c

97-500 Radomsko 

Oferty  składane  listownie  lub  osobi ście  prosimy  umie ścić  w  dwóch  zaklejonych

kopertach, z adnotacj ą  na wewn ętrznej kopercie „Oferta na wyniki prac B+R - Otworz yć

dnia 15.10.2014 r. po godz. 16.00”

Data i miejsce otwarcia ofert : 15.10.2014 r., godzina 16:10 

"FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego



Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c

97-500 Radomsko 

Osoba do kontaktu w ramach zamówienia : 

Sławomir Świderski, tel.: 600 480 188, e-mail: s.swiderski@korner.pl

Oferty, które wpłyną  do Zamawiającego/Beneficjenta po upływie terminu na składanie ofert nie
będą rozpatrywane.

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na
złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie stosownej adnotacji w treści składanej
oferty.

Beneficjent  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  warunków  udzielenia  zamówienia  oraz
do unieważnienia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

W przypadku  ofert  o  szerszym zakresie  Zamawiający/Beneficjent  zastrzega  sobie  prawo  do
uznania  za  wiążącą  oferty  wyłącznie  w  wybranym  zakresie  odnoszącym  się  do  przedmiotu
zamówienia,  o ile w tym zakresie podane zostaną  informacje umożliwiające dokonanie oceny
oferty.

Oferty muszą  zawierać  datę  wystawienia i  datę  obowiązywania (lub termin związania ofertą).
Oferty muszą  być  podpisane i opatrzone pieczątką firmową. Każda strona oferty powinna być
parafowana. 

Wskazanym  jest  podawanie  okresu  ważności  oferty  nie  krótszego  niż  14  dni  od  daty
ostatecznego terminu składania ofert.

W toku oceny ofert, na każdym etapie postępowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.

W  okresie  trwania  postępowania  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  negocjacji  pomiędzy
Zamawiającym a Oferentem.

Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza  w  oparciu  o  podane  kryteria  wyboru.  Zamawiający  powiadomi  o  wynikach
postępowania  wszystkich  Wykonawców,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

Niniejsze postępowanie jest realizowane przy zachowaniu zasad określonych w dokumencie:
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„Zasady  udzielania  zamówień  dla  Wnioskodawców/Beneficjentów  realizujących  projekty
współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 – 2013”.

Do  niniejszego  postępowania  nie  mają  zastosowania  przepisu  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
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