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Krotoszyn, dnia 31.01.2020 

 

Zapytanie ofertowe  
 

MAHLE Polska Spółka z o.o. 

ul. MAHLE 6, 63-700 Krotoszyn, Polska 

Phone: +48 62 7225-492,  

Fax: +48 62 7225-199 

e-mail: http://www.pl.mahle.com 

 

 

 

MAHLE Polska Spółka z o.o., ul. Mahle 6, 63-700 Krotoszyn 

NIP: 646-235-31-44, REGON: 273844545 

o kapitale zakładowym, w całości wpłaconym, w kwocie 127.000.000,00 zł  

w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  

na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 1 – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 

Działanie 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO KONSULTANTA 

NAUKOWEGO, KTÓREMU POWIERZONE ZOSTANĄ ZADANIA 

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRAC B+R W PROJEKCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr referencyjny: 01/2020 

 

 

 

 

http://www.pl.mahle.com/
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Przedmiot zamówienia: 
 

Wykonanie zadań dotyczących realizacji prac B+R na umowę zlecenie na stanowisku Konsultanta naukowo-

badawczego, w ramach projektu dotyczącego optymalizacji wybranych aspektów procesu kucia dokładnego dla 

wybranej odkuwki zaworu przeznaczonego do silników samochodowych. 
 

Kod CPV: 
 

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy zakres obowiązków (zadań) na przedmiotowym stanowisku obejmuje: 

- konsultowanie  prac  badawczo-rozwojowych  w  trakcie  realizacji  poszczególnych  zadań w projekcie,  

w szczególności w aspekcie naukowym; 

- analiza prac badawczo-rozwojowych;  

- doradztwo i weryfikacja w zakresie opracowywanych rozwiązań i technologii; 

- analiza i ocena wyników badań; 

- doradztwo w zakresie optymalizacji projektowanych procesów technologicznych w oparciu o uzyskane wyniki 

oraz dostępne informacje z czasopism branżowych w celu optymalizacji wybranych aspektów procesu kucia 

dokładnego, wybranej odkuwki zaworu, przeznaczonego do silników samochodowych. 

 

Nie dopuszcza się składnia ofert częściowych. 

 

Planowane  zaangażowanie  wykonawcy:  

 do 30 godz./mies.  do   30.04.2023 r.  Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w umowie zawartej 

z wykonawcą. 

 Przewidywany  czas  trwania  zlecenia:  od  01.03.2020  do  30.04.2023r.  

 Zamawiający zastrzega  możliwość  zmiany  okresu  obowiązywania  umowy  (tj.  wydłużenia  bądź  

skrócenia  czasu realizacji prac B+R). 

 
 

Miejsce wykonania zamówienia: 
 

Ul. Mahle 6, 

63-700 Krotoszyn, Polska 

 

Warunki płatności: 
 

30 dni 3% skonto, 60 dni przelew. 

Możliwość etapowego podziału płatności. 

 

Warunki udziału w postępowaniu  

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania: 

Wymagania, min.: 

-wykształcenie wyższe w dyscyplinie Budowa i Eksploatacji Maszyn lub pokrewna, ze stopniem nauk. dr hab.; 

-dorobek publikacyjny w obszarze analizy, modelowania lub optymalizacji procesów obróbki plastycznej – min. 

10 publikacji z Listy Filadelfijskiej w okresie 2017-2020; 
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-udokumentowana praca w projektach badawczo-rozwojowych, naukowych; min. 3 w ciągu ostatnich 5 lat lub 

doświadczenie na stanowisku kierownika projektu min. 2 projektów z obszaru procesów kucia matrycowego; 

- min. 10-letnie doświadczenie w pracy na uczelni lub instytucie naukowo-badawczym; 

- doświadczenie w wykorzystaniu w praktyce badań materiałowych, bądź modelowania matematycznego do 

modelowania procesów plastycznej przeróbki metali i stopów. 

 

Ocena spełnienia wyżej ww. warunków odbędzie się na podstawie złożonego formularza oferty wraz  

z  załączonym  CV  kandydata. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wezwania  oferentów do złożenia dodatkowych informacji, 

dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty. 

 

 

Planowany termin realizacji zamówienia: 
 

Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 31.12.2023 r.  
 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. 

 

Uwaga!  

Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego.  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

Wymaga się aby oferty były ważne do 30 czerwca 2020 r. 

 

Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:  
 

Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami: 
 

L.  P.             KRYTERIUM             WAGA  

  1.         Cena       70% 

  2.   Rozmowa kwalifikacyjna     30% 

  

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.):  

 

1. Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  

 

       Cena oferty najtańszej  

——————————————— x 70 = ilość punktów   

         Cena oferty badanej  

 

2. Punkty za kryterium „rozmowa kwalifikacyjna” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  

 

Poprawna odpowiedz na 3 lub mniej pytań z obszaru kuziennictwa  – 0 pkt 

Poprawna odpowiedz na 4 - 5 pytań z obszaru kuziennictwa   – 15 pkt 

Poprawna odpowiedz na 6 pytań z obszaru kuziennictwa    – 30 pkt 
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Ostateczna liczba punktów stanowić będzie suma punktów uzyskanych w oby kryteriach, tj. liczba punktów za 

kryterium „cena brutto” + liczba punktów za kryterium „rozmowa kwalifikacyjna”.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.  

Wszyscy kandydaci będą odpowiadać na te same pytania, opracowane przez Zamawiającego. Pytania i 

odpowiedzi zostaną zapisane w protokole.  
 

Sposób obliczania ceny: 
 

Cena obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę brutto w przeliczeniu na 1 roboczogodzinę obejmującą 

prace na danym stanowisku w całym okresie realizacji projektu. 
 

Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone  

na złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert. Nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych. 

 

Termin składania ofert: 
 

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 31 stycznia 2020r. i będą one 

przyjmowane do dnia 01 marca 2020 r. do godz. 09:00 
 

Oferty będą rozpatrywane po 01 marca 2020 r. 

 

Oferta składana jest przez oferenta bezpłatnie, obowiązują Ogólne 

Warunki Zakupów  MAHLE Polska Sp. z o.o. które znajdą Państwo na stronie: 

http://www.pl.mahle.com 

 

Planowany termin realizacji zamówienia: 
 

Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 31.12.2023 r. Planowane zawarcie umowy 

z Wykonawcą zostanie zrealizowane najpóźniej do 31.12.2023 r. 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. 
 

 

 

Kontakt ze strony Mahle: 
 

Dział techniczny – Zawory: 

Pani Marta Janik 

Tel. +48 62 7225 653 

Email: marta.janik@pl.mahle.com 

 

Pan Jerzy Jaruzel  

Tel. +48 62 7225 590 

Email: jerzy.jaruzel@pl.mahle.com 

Dział Zakupów: 

Pan Paweł Grabowski 

Tel. +48 62 7225 354 

Email: pawel.grabowski@pl.mahle.com 

 

Pan Marcin Prędki 

Tel. +48 62 7225 235 

Email: marcin.predki@pl.mahle.com 

 

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
 

Oferty prosimy składać osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera w zamkniętych kopertach na adres 

siedziby Zamawiającego, tj.:  

http://www.pl.mahle.com/
mailto:marta.janik@pl.mahle.com
mailto:jerzy.jaruzel@pl.mahle.com
mailto:pawel.grabowski@pl.mahle.com
mailto:marcin.predki@pl.mahle.com
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MAHLE Polska Spółka z o.o. 

ul. MAHLE 6, 63-700 Krotoszyn, Polska 

Do rąk własnych Pan Paweł Grabowski 
 
 

w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 01 marca 2020 r.  

do godz. 09:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
 

Wybór Wykonawcy nastąpi po dniu 01 marca 2020 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej  

w terminie określonym w niniejszym zapytaniu.  
 

Decyzja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

www.mahle.com.pl 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.  
 

 

Informacje na temat zakresu wykluczenia: 
 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym  

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (OFERTY WYKLUCZONE). Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem MAHLE Polska Sp. z o.o. lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy MAHLE Polska Sp. z o.o. lub osobami 

wykonującymi w imieniu firmy MAHLE Polska Sp. z o.o. 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. 

Warunki zmiany umowy: 
 

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może 

zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:  

a) zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia w przypadku gdy zmiana wynika wyłącznie  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

b) zmiany zasad i terminów płatności ceny realizacji Przedmiotu zamówienia w przypadku gdy zmiany te 

wynikać będą wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

c) ograniczenia zakresu Przedmiotu Zamówienia i stosownego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy –  

w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać  dotychczasowego przebiegu 

wykonywania Przedmiotu zamówienia albo z przyczyn wyłącznie niezależnych od Wykonawcy;  

d) zmiany założonego przez Strony sposobu wykonywania Przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy 

konieczność takich zmian będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Przedmiotu 

zamówienia albo z przyczyn wyłącznie niezależnych od Wykonawcy.  

2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1 powyżej:  

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego);  
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b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) danych 

teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami;  

 

Załączniki: 
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

- ……… 
 

 

                                                                                         

                     /pieczęć firmowa/               /miejscowość i data/ 

 

 
 


