
	
	
Flukar	Sp.	z	o.o.	
ul.	Uniwersytecka	13	
40-007	Katowice 	
NIP:	6842623029,		
REGON:	180706507	
KRS:	0000388847	

	 	 	

LIFE EMU NEW - LIFE14 ENV/PL/000370 
Projekt pt.: „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami 

z polimerów odpadowych” 
 

 

Projekt	LIFE	EMU	NEW	jest	współfinansowany	ze	środków	Komisji	Europejskiej	
w	ramach	Instrumentu	Finansowego	LIFE	oraz	ze	środków	Narodowego		

Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	

 
 

St
ro
na
1	

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację filmu dokumentalnego w ramach 

projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 
nanostrukturami z polimerów odpadowych” 

 
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM I PROJEKCIE 

FLUKAR Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, NIP 6842623029, www.flucar.pl,  
Osoba do kontaktu: Lucyna Korzekwa, tel. +48515981311, e-mail lucyna.korzekwa@jasolsa.eu 
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji 
emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu działań na rzecz środowiska 
i klimatu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie ofertowego rozeznania rynku, zgodnie z procedurą udzielania 
przez FLUKAR Sp. z o. o. zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
projektu „Proekologiczna instalacja pilot. do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 
nanostrukturami z polimerów odpadowych”. 
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Kod i nazwa CPV: 
92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych 
Zamówienie obejmuje przygotowanie filmu dokumentalnego obrazującego przebieg projektu LIFE 
EMU-NEW.  

Zamówienie będzie wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia uruchomienia instalacji w ramach 
projektu: „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 
nanostrukturami z polimerów odpadowych”. Planowany obecnie termin zakończenia realizacji 
projektu II kwartał 2019 r. 
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszego zaproszenia. 
Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
Należy jednak zauważyć, że specyfikacja wskazuje parametry minimalne, a oferent ma możliwość 
zastosowania rozwiązań równorzędnych w zakresie jakości filmu i sposobu jego realizacji. 
 

IV. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY 
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Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 
zaproszenia. W ofercie należy podać wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym, 
w szczególności: 
Cenę netto i brutto za realizację całości zamówienia; 
Wstępną koncepcję scenariusza (pomysł); 
 
Cena oferty musi uwzględniać wszelkie wymagania związane z realizacją zamówienia oraz wszelkie 
koszty, jakie Oferent poniesie z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
zamówienia, w tym wszelkich praw autorskich itd. 
Usługa będzie rozliczana w złotych polskich. 
 
Okres związania ofertą wynosi min. 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. 
do godz. 12.00 (liczy się termin wpływu do zamawiającego) e-mailem na adres projekty@jasolsa.eu 
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIIU 
 

1. W ramach składanej oferty WYKONAWCA musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej realizację dwóch filmów dokumentalnych o tematyce ekologicznej 
w dziedzinie przemysłu o czasie trwania nie krótszym niż 3 min. 
2. Jako potwierdzenie realizacji należy wraz z ofertą przedłożyć/wskazać link do gotowych filmów 

oraz referencje, iż zostały one wykonane należycie (wraz z datą i potwierdzeniem przez 
zlecającego/odbiorcę). 

 
VII. ZASADY OCENY OFERT 

Zamawiający może poprawić omyłki w ofercie oraz wezwać Oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia 
oferty (chyba, że mimo poprawienia błędów, wyjaśnień lub uzupełnień oferta nie byłaby ofertą 
najkorzystniejszą). 
 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
 

- oferent nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
- treść oferty nie odpowiada wymogom ogłoszenia,  
- oferent zaoferował rażąco niską cenę,  
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- oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji,  
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 
 

cena – waga 100%,  
 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 
 

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, 
- postępowanie jest obarczone istotną wadą, 
- w wyniku zmiany obiektywnych warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie 

zamawiającego. 

Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli oferty, o: 
 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, 
- odrzuceniu ofert, 
- unieważnieniu postępowania 

do dnia 1.03.2019 r. 
 

Zamawiający może negocjować cenę oraz warunki umowy z Oferentem, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą. 
 
Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do podpisania 
z zamawiającym umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
Zmiany w umowie będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami wskazanego powyżej wzoru. 
 
 
 
 
 


