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nr ref. POIG/ZO/11/01.04.00-02-105/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z optymalizacją pracy instalacji badawczej w ramach projektu „Wykorzystanie odpadowego
wodoru do celów energetycznych” na podstawie Umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr
UDA-POIG.01.04.00-02-105/10, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1
Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013, Zamawiający: SKOTAN S.A. 41-506 Chorzów, ul. Dyrekcyjna 6 z dniem 24 września 2014 r.
ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.
1. Przedmiotem zamówienia jest technologia pomocnicza przygotowania jakościowego gazów
zasilających agregaty prądotwórcze, przy czym zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
technologii pomocniczej.
2. Ogólne informacje dotyczące instalacji badawczej:
Lokalizacja: na terenie Grupy Azoty ZAK SA, ul. Mostowa 30A, Kędzierzyn-Koźle. W ramach instalacji
badawczej służącej do utylizacji gazów poprocesowych zawierających wodór pracują dwa moduły: moduł
pierwszy składający się z dwóch silników spalinowych sprzężonych z agregatami prądotwórczymi o mocy
mechanicznej 420 kW każdy oraz mniejszego silnika spalinowego sprzężonego z agregatem
prądotwórczym o mocy mechanicznej 210 kW. Instalacja eksperymentalna obsługuje także moduł z
ogniwem wodorowym.
Nośnikiem energii wykorzystywanej w instalacji jest cześć gazów upustowych z instalacji alkoholi OXO
(trzy strumienie: z pętli butanolowej, z pętli oktanolowej, z pętli aldehydowej). Gazy z instalacji OXO
po zmieszaniu w zbiorniku pośrednim kierowane są na silniki spalinowe. Niewielki strumień gazu
wodorowego kierowany do instalacji wydzielania czystego wodoru, przeznaczonego do zasilania ogniwa
wodorowego. Skropliny ze zbiorników buforowych są magazynowane w zbiorniku buforowym okresowo
wykorzystywane jako paliwo ciekłe. Silniki spalinowe zasilane gazem wodorowym napędzają generatory
prądotwórcze, przekazujące energię elektryczną do sieci zakładowej ZAK.
3. Założenia techniczne
- technologia pomocnicza uzdatniania gazów (odwadnianie, osuszanie, oczyszczanie itp.) dla
podwyższenia efektywności pracy silników sprzężonych z agregatami prądotwórczymi
- zakres rzeczowy ujęty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Wymagany termin wykonania nie później niż do 30 dni od podpisania umowy.
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5. Od Oferentów wymagane jest posiadanie i udokumentowanie doświadczenia w zakresie
zaprojektowania i wykonania technologii o podobnym charakterze.
6. Kryteria oceny
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria
a) Łączna oferowana cena [PLN] (waga kryterium – 70%)
b) Doświadczenia Oferenta w przedmiocie umowy (waga kryterium – 20%)
c) Termin wykonania – (waga kryterium - 10%)
Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniane zgodnie z zależnością:
P1 = 100 * Cn / Cr * 0,70 gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
100 – maksymalna liczba punktów
Cn – najniższa łączna oferowana cena w przetargu
Cr – łączna cena rozpatrywanej oferty
0,70 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 70 otrzyma najniższa łączna oferowana cena.
Kryterium nr 2 – Doświadczenie Oferenta w przedmiocie Umowy przedstawione w ofercie będzie
oceniane w oparciu o załączone dowody potwierdzające zaprojektowanie i wykonanie technologii o
podobnym charakterze - maksymalną liczbę punktów 20. otrzyma Oferent, który przedstawi najwięcej
potwierdzających dokumentów/referencji;
Maksymalna liczba punktów za kryterium Doświadczenie Oferenta – 20.
Kryterium nr 3 – Termin realizacji
Maksymalną liczbę punktów 10 otrzyma najkrótszy oferowany termin realizacji.
Łączna maksymalna liczba punktów dla wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt.

7. Oferty zawierające:
a) cenę netto w polskich złotych;
b) termin realizacji;
c) termin ważności oferty co najmniej do 31 grudnia 2014 r.;
d) dowody potwierdzające zaprojektowanie i wykonanie technologii o podobnym charakterze;
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można składać osobiście lub przesyłać pocztą w formie papierowej na adres siedziby SKOTAN SA
w Chorzowie (ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów) do dnia 1 października 2014, do godz. 12.00.
8. Treść niniejszego zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej spółki
(www.skotansa.pl) oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie SKOTAN SA w Chorzowie
(ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów).
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni oferenci biorący udział w przedmiotowej
procedurze.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
bez podania przyczyny.

Marek Pawełczak

Prezes Zarządu
SKOTAN SA
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