
Gdynia, 01.07.2016 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z 

planowaną realizacją Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020 

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

RD09-6 w dziedzinie nauk stosowanych 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
RIVER POINT Sp. z o.o. 
ul. Kupały 27 
80-354 Gdańsk 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie badań przemysłowych w zakresie: 

 
1. Uzyskanie systemu modułowej platformy pływającej usztywnionej kratownicą przygotowaną do 

posadowienia kubaturowych obiektów użytkowych wraz z systemem poziomowania platformy 

bazującym na redystrybucji dodatkowej masy. 

krótki opis uzupełniający: 

System modułowej platformy pływającej powinien mieć zdolność osiągania wymiaru podstawy około 

40 metrów długości oraz 12 metrów szerokości (koncepcja przewiduje połączenia 13 szt. pływaków 

betonowych o wymiarach ok. 3 m x 12 m). Założeniem jest, że użytkowe obiekty kubaturowe 

możliwe do posadowienia na modułowej platformie pływającej będą miały wysokość max 2 

kondygnacji i realizowane będą w systemach lekkich konstrukcji stalowych. 

plan badań: 

1.1. Przygotowanie wytworzenia jednego pływaka (wymiar około 12mx3m) 

Przewidywane zadania: 

Przegląd istniejących dokumentacji i literatury technicznej  

Wstępny projekt pływaka  

Opracowanie technologii produkcji (z uwzględnieniem styropianu lub materiału zastępczego) 

Opracowanie procedur transportu i wstępnych założeń dotyczących badań laboratoryjnych 

Opracowanie metody łączenia pływaków (modyfikacja istniejących rozwiązań) 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

Projekt zbrojenia i deskowania prototypu pływaka 

Opracowanie technologii produkcji 

Dokumentacja wykonawcza dla jednostki wykonującej prefabrykację 

1.2. Wykonanie jednego pływaka 

Przewidywane zadania: 



Produkcja pierwszego pojedynczego pływaka wraz z testami próbnymi technologii produkcji oraz z 

transportem do laboratorium 

1.3. Testy laboratoryjne  

Przewidywane zadania: 

Opracowanie szczegółowego programu badań 

Przygotowanie stanowiska badawczego 

Oprzyrządowanie stanowiska i testowanego pływaka 

Przeprowadzenie badań laboratoryjnych 

1.4. Symulacje numeryczne 

Przewidywane zadania: 

Szczegółowe symulacje numeryczne testów pojedynczego pływaka 

Symulacje numeryczny grupy pływaków (13 pływaków połączonych w platformę) 

1.5. Wykonanie drugiego pływaka 

Przewidywane zadania: 

Produkcja pojedynczego pływaka wraz z transportem do laboratorium 

1.6. Połączenie dwóch pływaków w laboratorium oraz badania statyczno-wytrzymałościowe  

Przewidywane zadania: 

Testy doświadczalne 

Weryfikacja modeli obliczeniowych 

Obliczenia pełnej platformy złożonej z 13 pływaków 

Analizy numeryczna różnych wariantów usztywnienia systemu pływaków (platforma 13 elementowa)  

Wytyczne do projektowania systemu usztywniającego 

1.7. Całościowa analiza danych – wnioski i uwagi końcowe 

Przewidywane zadania: 

Opracowanie systemu do poziomowania platformy bazującego na redystrybucji dodatkowej masy 

Wykonanie założeń do projektu platformy wraz z końcowym rozwiązaniem pływaka, technologii 

produkcji oraz systemu usztywniającego 

Wykonanie projektu wykonawczego  

Przekazanie dokumentacji wykonawczej do produkcji pływaków  

 

2. Uzyskanie systemowego programu architektonicznego zagospodarowania nabrzeża będącego 

wynikiem badań dotyczących przekształceń stref nadwodnych miast oraz rozwiązań z zakresu 

architektury pływającej, w szczególności modyfikacje linii styku pomiędzy lądem i wodą oraz 

potencjał takich działań dla tworzenia ciągłości przestrzeni publicznych i aktywizowania 

rewitalizowanych obszarów. 

krótki opis uzupełniający: 

Systemowy program architektoniczny powinien zawierać co najmniej projekt studialny i koncepcyjny 

systemu zagospodarowania nabrzeża i cumowania jednostki pływającej. 

Przewidywane zadania: 

Projekt studialny zagospodarowania nabrzeża i systemu cumowania 

Projekty koncepcyjny systemu zagospodarowania nabrzeża i cumowania jednostki pływającej 

Podsumowanie w wynikiem którego będzie systemowy program architektonicznego 

zagospodarowania nabrzeża 

 

Łączny czas realizacji prac: 18 miesięcy 



2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
2.1. Oferent musi posiadać status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, 

instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania 

i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej 

lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 

42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1620), a warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie kryterium posiadania co 

najmniej oceny B, wydanej na podstawie ww. przepisu Ustawy; 

2.2. Oferent musi wykazać się doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w 

zakresie: 

 2.2.1. realizacji badań statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji inżynierskich oraz 

 prowadzeniu prac doświadczalnych służących weryfikacji opracowanych rozwiązań, 

 2.2.2. badaniu oraz projektowaniu, optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych obiektów 

 pływających oraz off-shore, 

 2.2.3. prac związanych z architektoniczno-urbanistyczną estetyzacją nabrzeża i stref 

 przybrzeżnych rzek i miejskich kanałów,  

 2.2.4. realizacji badań z obszarów: hydromechaniki, wytrzymałości konstrukcji pływających 

 oraz off-shore, technologii konstrukcji, automatyki, wyposażenia okrętowego oraz off-shore 

 (dźwigi, wciągarki, pompy itd.) 

2.3. Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby osobowe do wykonania usługi. 

2.4. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone 

podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją 

zawartą w pkt. 5. Zapytania ofertowego. 

2.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków poprzez analizę oświadczeń 

wymienionych w pkt. 4.5., 4.6. i 4.7. stanowiących załącznik do złożonej oferty. 

2.6. Oferenci, którzy nie spełnią warunków udziału określonych w pkt. 2.1. – 2.3. zostaną 

wykluczeni z udziału w postępowaniu. 

 

3. KRYTERIA OCENY 
 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium najniższej ceny. 

 

 Nazwa kryterium                Waga [%] 

    CENA NETTO        100 

 

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością: 

PC = (CN/CR) X 100 
gdzie: 

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie 

Cn – najniższa zaoferowana cena 

Cr – cena z rozpatrywanej oferty 

100 – waga kryterium 

 

Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najniższa oferowana cena. 

Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół. 



 

4. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 
Oferta powinna zawierać: 

4.1. Dane teleadresowe Oferenta; 

4.2. Opis ewentualnych zmian metodyki badań, ich zakres, stosowane techniki pomiarowe 

oraz czas realizacji poszczególnych etapów prac badawczych z uwzględnieniem planów 

działań z opisu przedmiotu zamówienia; 

4.3. Cenę netto wyrażoną w PLN; 

4.4. Datę ważności oferty co najmniej do dnia 31/12/2016 roku; 

4.5. Oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 

zgodnie z definicją zamieszczoną w pkt. 5. Zapytania Ofertowego; 

4.6. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 2.1; 

4.7. Oświadczenie o posiadaniu zasobów i doświadczenia wymienionych w pkt. 2.2. i 2.3 

Zapytania. 

 

Oferty należy przesłać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku 80-354 przy ul. Kupały 27 do 
dnia 15 lipca 2016 roku do godziny 16:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego) w formie 

papierowej lub drogą mailową na adres k.bargielska@riverpoint.pl. Oferty złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane. 

 

5. DEFINICJA POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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: 

 1. uczestniczeniu w społce jako wspolnik społki cywilnej lub społki osobowej, 

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałow lub akcji, 

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

 pełnomocnika, 

 4. 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. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 
 
6.1. Pytania odnośnie przedmiotu zamowienia prosimy kierować do Pani Kornelii Bargielskiej 

na adres mailowy k.barielska@riverpoint.pl lub Pana Grzegorza Ficak na adres mailowy 

g.ficak@ riverpoint.pl 

6.2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronach internetowych River 

Point Sp. z o.o. (www.riverpoint.pl) oraz w siedzibie River Point Sp. z o.o. w miejscu 

ogólnodostępnym. 

6.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący 

udział w przedmiotowej procedurze. 



6.4. Wybór oferty i realizacja zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wejdzie w 

życie jedynie w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach 

Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

6.5. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronach internetowych River Point Sp. z 

o.o. (http://www.riverpoint.pl). Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publikację danych Oferenta i ceny netto złożonej oferty. 

6.6. Zamówienie wejdzie w życie jedynie w przypadku otrzymania przez Zamawiającego 

dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 

2020. 

6.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia 

przedmiotowej procedury bez podania przyczyny. 


