
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 
W związku z realizacją projektu „ Optymalizacja zakresu zastosowania łączników stalowych na rurociągach 
oraz zaprojektowanie nowego typu uszczelki o zwiększonym zakresie w celu stworzenia przewagi 
konkurencyjnej firmy DOMEX Sp. z o.o.” objętego dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
(RPO WD 2014-2020) Spółka DOMEX Sp. z o. o zwraca się z prośbą o złożenie oferty. 
 
Zamawiający 
DOMEX Sp. z o. o , ul. Pieszycka 11, 58-200 Dzierżoniów,  NIP 8821866503 
 
Przedmiot zamówienia 
Wykonanie symulacji komputerowej przeprowadzonej przy zastosowaniu systemów MES (Metody 
Elementów Skończonych) dla wybranych łączników w zakresie: 
1.Obliczenie MES - Wytrzymałość dwóch rur tworzywowych PE na ściskanie za pomocą docisków 
używanych w Łącznikach Stalowych w wybranych 5 temperaturach.   
2.Wyliczenie MES – Określenie minimalnej grubości płaskownika w obręczy dociskowej z rozwiązaniem 1E, 
2E, 4E i 6E zapewniającej nie przekroczenie granicy plastyczności płaskownika w określonych 2 materiałach. 
 
Warunki i zasoby wymagane do realizacji zamówienia 
1.System MES z licencją do użytku komercyjnego. 
2.Umiejętność obsługi programu MES. 
3.Wiedza i doświadczenie w obliczeniach MES Łączników Stalowych. 
 
Termin realizacji zamówienia:  
Usługę należy wykonać do dnia 15.12.2021  
Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi będzie protokół odbioru. 
 
Termin, miejsce i sposób składania ofert:  
Oferty należy składać do godz. 13.00 dnia  26.11.2021 r. 
na adres siedziby : DOMEX Sp. z o.o., Adres : ul. Pieszycka 11, 58-200 Dzierżoniów.  
w formie elektronicznej (adres e-mail: pawel@domex-armatura.com) lub formie papierowej (pocztą, 
osobiście lub przez kuriera).  
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z 
ofertą zapoznać. Za dzień skutecznego doręczenia uznaje się:  
1.W przypadku doręczenia osobistego do biura Zamawiającego  datę przyjęcia dokumentów potwierdzoną 
przez przedstawiciela firmy.  
2.W przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej – datę 
doręczenia dokumentów do biura Zamawiającego.  
Ofertę należy złożyć na Formularzu stanowiący załącznik  do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
Dodatkowe warunki  
1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zakup 
i dostawę przedmiotu zamówienia do swojej siedziby (ul. Pieszycka 11, 58-200 Dzierżoniów), z 
uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.  
2. W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartość w złotych obliczona zostanie w oparciu o średni 
kurs złotego NBP z dnia poprzedzającego dokonanie wyboru oferty.  
3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.  



 
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy  
Formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:  
Cena  100%  
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o 
następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100 pkt). Punkty za kryterium „cena brutto” 
zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
 
Cena brutto oferty najtańszej 
 ---------------------------------------x 100 = ilość punktów 
 Cena brutto oferty badanej  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.  
Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami 
obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, między innymi:  
a) zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania  
b) zasadą ochrony uczciwej konkurencji - zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług  
c) zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku  
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. 
 
Wykluczenia  
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym 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 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) 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.  

 
 


