
Numer ogłoszenia ZAP/8/2016/POIR 
Termin składania ofert do dnia 20.07.2016 do godziny 23:59:59 

 
Miejsce i sposób składania ofert 
Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: 

• poczty elektronicznej na adres: s.gajda@intermech.com.pl  w pliku zabezpieczonym przed 

edycją np. pdf ,  

• kuriera  

• doręczenia osobistego na adres: P.P.U.H. „Intermech” Sp. z o.o.,  

ul. Przemysłowa 9 b,  37-450 stalowa wola 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sylwia Gajda 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Elektryk  
 

Cel zamówienia 
Kontynuacja badań w ramach Projektu „Prace B+R nad innowacyjnymi wielkogabarytowymi 

łożyskami wieńcowymi na bazie lekkich materiałów konstrukcyjnych”, Działania 1.1 – „Projekty 

B+R przedsiębiorstw”, w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 

przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , 2014 –2020. 

 

Przedmiot zamówienia 
Poszukujemy osobę na stanowisko elektryka, która będzie zatrudniona na podstawie umowy 

cywilno-prawnej –Umowy Zlecenie jako członek zespołu badawczego związanego z pracami nad 

innowacyjnymi wielkogabarytowymi łożyskami wieńcowymi na bazie lekkich materiałów 

konstrukcyjnych. Zatrudnienie w okresie od lipca 2016 do maja 2017 –ilość godzin łącznie 400.  

Osoba kandydująca do przedmiotowego zatrudnienia musi spełniać poniższe kryteria: 

• posiadać minimum średnie wykształcenie w dziedzinie elektryki   

• posiadać minimum 3 –letnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu instalacji 

elektrycznych,   

• posiadać doświadczenie w zakresie technologii konserwacji, napraw instalacji elektrycznych, 

programowania i usuwania błędów elektrycznych,  

• posiadać biegłą znajomość w opracowywaniu schematów elektrycznych,  

• posiadać zrealizowane minimum 3 projekty (obiekty, urządzenia, maszyny, stanowiska) 

W ofercie prosimy podać oczekiwaną propozycję płacową.  

 

Harmonogram realizacji zamówienia: Praca wykonywana w zakresie 400 godzin w okresie 

od lipca 2016 do maja 2017.  

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: • 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, • posiadaniu co 

najmniej 10% udziałów lub akcji, • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 



zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • 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. 

 
Dodatkowe warunki 
Sposób przygotowania oferty:  
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, 

• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,  

• oferta powinna zawierać minimum: imię i nazwisko wraz z adres oferenta, numer zapytania 

ofertowego,  

• Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

• Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia. 

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Kupujący nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

Oferent zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
• za opóźnienie w terminie realizacji zleconych prac, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile 

opóźnienie nie wynika z winy Kupującego,  

• Oferent wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy rachunku 

dołączanego do Umowy Zlecenia.  

UWAGA: Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 
Warunki zmiany umowy 
Kupujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. Po zebraniu wszystkich ofert, Kupujący zastrzega sobie prawo do 

stworzenia krótkiej listy Oferentów (nie więcej niż trzech Oferentów), których oferty uzyskały 

najwyższą liczbę punktów i podjęcia z nimi negocjacji. 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
Oferta, dokumenty potwierdzające w/w wymagania.  

 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
Kryteria oceny ofert: doświadczenie – 65%, wykształcenie – 20%, propozycja płacowa – 15%.  

 

Do porównania ofert będzie brana cena netto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z 

najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:  

 

D = 65% Doświadczenie  x 65pkt dla największego doświadczenia –  

Wykształcenie (20%) W = Wykształcenie Oferenta x 20pkt dla najwyższego wykształcenia – 

Propozycja płacowa (15%) P = x 15pkt – najniższa propozycja płacowa 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = 

D+W+P gdzie: L – całkowita liczba punktów, D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie”, 

W – punkty uzyskane w kryterium „Wykształcenie”, P – punkty uzyskane w kryterium „Propozycja 

płacowa".  

 



Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie 

Konkurencyjności. 

 

Wykluczenia 
Kupujący posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z 

zapytaniem. 

 

Zamawiający (beneficjent) 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ INTERMECH” Sp. z o.o.  
Adres ul. Przemysłowa 9 B, 37-450 Stalowa Wola, woj. Podkarpackie, POLSKA 

Numer telefonu +48 – 15 – 842 – 36 – 71  
Fax+48 – 15 – 843 – 99 – 75  
NIP 865-10-07-444 

 
Tytuł projektu: 
„Prace B+R nad innowacyjnymi wielkogabarytowymi łożyskami wieńcowymi na bazie lekkich 

materiałów konstrukcyjnych” 

 

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1380/15 konkurs 1/1.1.1/2015 - Szybka ścieżka 


