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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę, montaż i rozruch
kompletnego modelu badawczego do przeprowadzania procesu estryfikacją mieszanki olejów
o wydajności 600 t/rok w związku z realizacją przez SKOTAN SA umowy z PARP nr UDAPOIG.01.04.00-24-004/11-00 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. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
z dniem 21 maja 2014 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej
wykonania, dostawy, montażu i rozruchu kompletnego modelu badawczego do przeprowadzania
procesu estryfikacji mieszanki olejów o wydajności 600 t/rok
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, montaż i rozruch kompletnego modelu
badawczego do przeprowadzania procesu estryfikacji mieszanki olejów w stali technicznej
(600 t/rok) z wykorzystaniem elementów eksperymentalnej instalacji w skali półtechnicznej (50l/h)
będących w posiadaniu Zamawiającego.
A. Na przedmiot zamówienia składają się łącznie poniższe elementy:
1. Opracowanie dokumentacji technologicznej i instrukcji ruchowych w celu określenia możliwości
zaadaptowania składowych elementów instalacji w skali półtechnicznej do instalacji w skali
technicznej.
2. Opracowanie dokumentacji technologicznej,
ruchowych: kompletnego modelu badawczego.

budowlanej,

powykonawczej,

warsztatowej,

3. Wykonanie prac budowlano-montażowych kompletnego modelu badawczego:
a. Zakup niezbędnych elementów składowych instalacji w skali technicznej;
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b. Wykonanie, rozruch i przekazanie do eksploatacji instalacji.
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B. Opis procesu produkcyjnego:
Produktami powstałymi na instalacji badawczej będą suplementy diety (nutraceutyki) dla ludzi, więc
wszystkie elementy instalacji muszą spełniać normy stosowane przy produkcji żywności dla ludzi.
Proces produkcyjny rozpoczyna się od przyjęcia na magazyn surowców (olejów) w celu ich
sklarowania, kolejno odpompowane czyste oleje trafiają bezpośrednio do zbiorników procesowych.
Powstałe produkty zanieczyszczone (szlamy) trafiają do zbiornika transportowego, gdzie łącznie
z płynami po myciu instalacji zostają zutylizowane.
Głównym celem instalacji jest estryfikowanie mieszanek olejów homogenizowanych z zachowaniem
składu izomerów cis w kwasach tłuszczowych omega 3, 6, 9 w stanie nie pogorszonym w stosunku
do ilości tych izomerów w olejach. Estry etylowe, będące produktem instalacji, będą pozyskiwane
w ilości 170 l/h przy wykorzystywaniu jako surowca trójglicerydów kwasów tłuszczowych.
Proces estryfikacji przeprowadzony będzie w temp. między 20 st. C a 40 st. C, w dwóch klasycznych,
pracujących naprzemiennie reaktorach. Katalizatorem reakcji będzie wodorotlenek potasu, którego
około 10% roztwór będzie dodawany po wstępnym zmieszaniu oleju i etanolu. Przygotowanie
roztworu

katalizatora

przepompowywana

będzie

będzie

następować
następnie

do

w

oddzielnym
zbiornika

reaktorze.

buforowego

Mieszanina
-

sekcji

reakcyjna
odpędzania

nieprzereagowanego etanolu.
Mieszanina poreakcyjna ze zbiornika buforowego kierowana będzie do sekcji oddestylowania
nieprzereagowanego etanolu. Za pomocą wyparek próżniowych następować będzie oddestylowanie
pozostałości etanolu. Opary etanolu będą skraplane na chłodnicach zasilanych wodą lodową.
Ciecz pozbawiona etanolu kierowana będzie do tzw. sekcji separacji grawitacyjnej, w której
znajdować się będzie pięć separatorów krótkoterminowych. Każdy z nich napełniany będzie w ciągu
godziny ciepłą cieczą poodpędową, którą stanowić będzie powstała mieszanina estrów i tzw. frakcji
glicerynowej. Kolejnym etapem oczyszczania będzie wirówka puryfikacji usuwająca z estrów resztki
zawieszonej frakcji glicerynowej. Oczyszczony w ten sposób ester

trafiać będzie następnie do

ostatniego stopnia oczyszczania czyli do separatorów dobowych, w których przez przepuszczenie
azotu produkt będzie nim nasycany. Następnie produkt będzie kierowany na wirówkę klaryfikacji
gdzie zostanie pozbawiany reszty frakcji glicerynowej. Oczyszczona w ten sposób faza estrowa trafi
przez wymiennik ciepła do zbiornika produktu gotowego.
w

wyniku

procesu

frakcja

glicerynowa

będzie

odpompowywana

do

zbiornika
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Powstała
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C. Surowce i produkty podstawowe:
Głównymi surowcami wykorzystywanymi w procesie są:


Oleje roślinne: lniany, z wiesiołka, czarnej porzeczki oraz ogórecznika – tłoczone na
zimo, nieekstrahowane, nierafinowane w stanie technicznym surowym do klarowania



Etanol bezwodny: o zawartości etanolu nie mniejszym niż 99,9 % vv.



Wodorotlenek potasu – roztwór 10% z atestem dopuszczającym do jego stosowania
w żywności

Produkt podstawowy:
 Estry etylowe kwasów tłuszczowych w ilości 170 l/h
Pozostałe produkty:



Frakcja glicerynowa składająca się z gliceryny, estru etylowego oraz wodnego
nasyconego roztworu soli fosforanu potasu
Etanol

D. Etapy produkcji


Magazynowanie olejów i etanolu



Przygotowanie surowców do produkcji (mieszanki olejów, r-ru katalizatora)



Homogenizacja kawitacyjna



Reakcja transestryfikacji



Odparowanie nie przereagowanego etanolu



Dwuetapowy proces rozdziału fazy glicerynowej



Magazynowanie oraz konfekcjonowanie produktów



Gospodarka odpadami i płynami po myciu instalacji

Skotan SA
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
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Estryfikowanie mieszanek olejów zhomogenizowanych przy pomocy niskociśnieniowego
kawitatora pozwalającego zachować naturalną strukturę kwasów tłuszczowych



Stosowanie atmosfery obojętnej (gazowego azotu) wewnątrz aparatów chemicznych



Odparowywanie nadmiaru alkoholu z mieszaniny poreakcyjnej przy obniżonym ciśnieniu (w celu
obniżenia temperatury wrzenia etanolu poniżej maksymalnej dopuszczalnej temperatury dla
mieszaniny poreakcyjnej)
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E. Technologia przewiduje:
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Stosowanie wielostopniowego odparowywania etanolu z mieszaniny poreakcyjnej (dla
zwiększenia efektywności jego usuwania z mieszaniny – obecność etanolu w mieszaninie
poreakcyjnej pogarsza jej rozdział na dwie fazy – etanol stanowi czynnik zwiększający
mieszalność tych faz)



Stosowanie wieloetapowego rozdzielania faz metodą grawitacyjną (dla zwiększenia skuteczności
rozdziału)



Stosowanie rozdzielania faz przy pomocy wirówek



Nasycanie gazowym azotem produktu końcowego procesu (w celu zabezpieczenia go przed
niszczącym działaniem tlenu atmosferycznego)

F. Elementy składowe instalacji w skali półtechnicznej
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Zbiornik wstępnego mieszania olejów
Zbiornik roztworu KOH
Kawitator niskociśnieniowy
Reaktory transestryfikacji
Zbiornik buforowy cieczy poreakcyjnej
Blok wyparek próżniowych
Zbiorniki mieszaniny zatężonej
Zbiorniki separacji faz
o Separatory godzinowe
o Separatory dobowe
Wirówka puryfikacji
Wirówka klaryfikacji
Zbiornik produktu końcowego
o Zbiornik pośredni
Zbiornik śluzy skroplin etanolu
Zbiornik powrotnego etanolu
Wymienniki ciepła
Pompy: membranowe, dozujące, próżniowe itp.
Mieszalnik (reaktor) estru z dodatkami
Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
Infrastruktura wewnętrza i zewnętrza
Gospodarka mokrym etanolem
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G. Założenia techniczno-inżynierskie
Teoretyczna wydajność gotowego
produktu
Projektowy współczynnik strat
produkcyjnych/awarii
Zakładana wydajność dobowa estru
Liczba szarż na dzień
Objętość 1 szarży w przeliczeniu na oleju
Stosunek molowy olej/alkohol zakładany
Objętość szarży – mieszanina reakcyjna
Przepływ przez kawitator
Wydajność objętościowa etanolu
zakładana na szarżę wyparki I stopnia
Wydajność objętościowa etanolu
zakładana na szarżę wyparki II stopnia

4080 litrów
2
100 litrów
1:18
207 litrów
50 litrów / min

Moc chłodnicza wymienników

określana z wydajności procesowej

Moc grzewcza wymienników
Ciśnienie na linii próżniowej
Temperatura wody grzewczej
Temperatura wody lodowej
Gaz obojętny

170 litr/h
1,25

90%
10%

określana z wydajności procesowej
20 mbar przed pompą próżniową
65°C
2-7°C
Dla poduszek azotowych – generator azotu 99,5 %
Dla barbotażu – Azot Gourmet 4.0

Ciśnienie robocze instalacji spręż.
powietrza

Min. 6 bar

2. Termin i miejsce realizacji kontraktu
2.1. Termin realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia powinien zostać określony
przez oferenta w zapisach oferty.
2.2. Miejsce realizacji zamówienia: 40-502 Czechowice-Dziedzice ul. Łukasiewicza 2 (LOTOS

Terminale

S.A.) w budynku wymagającym prac budowlano-montażowych związanych

z procesem posadowieniem instalacji.

3.1.1. Opisem technicznym proponowanego rozwiązania;
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3. Warunki udziału w postępowaniu:
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3.1.2.Dokumentacją umożliwiającą ocenę Oferty zgodnie z Kryterium nr. 2 – Doświadczenie
Oferenta.
3.2. Wszystkie ceny w formularzu Oferta i Wykaz muszą zostać wyrażone w PLN.
3.3. Data ważności oferty musi być nie krótsza niż do 30.06.2014 r.
3.4. Oferty wraz z załącznikami muszą zostać dostarczone nie później niż do 04.06.2014 r. do godz.
12.00 w formie elektronicznej na adres biuro@skotansa.pl oraz w formie papierowej wraz
z podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta na adres siedziby Zamawiającego.
3.5. Oferty nadesłane jedynie drogą elektroniczną lub papierową nie zostaną poddane ocenie.

4. Ocena oferty
4.1 Przed dokonaniem oceny Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu wymienione w pkt. 3. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków,
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
4.2 W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4.3 Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Nazwa kryterium

Waga [%]

I.

Cena oferty

70

II.

Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych opracowań

30

a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 70
gdzie:
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P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena zaoferowana
Cr – cena rozpatrywanej oferty
70 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 70 otrzyma oferta z najniższą ceną
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4.4. Doświadczenie Oferenta w przedmiocie zamówienia w ramach kryterium nr 2 przedstawione
w ofercie będzie oceniane w oparciu o następujące parametry:
a) pełnienie funkcji generalnego wykonawcy kompletnych instalacji chemicznych o łącznej
wartości do 15.000.000,00 zł netto: max pkt. 15;
b) pełnienie funkcji generalnego wykonawcy kompletnych instalacji chemicznych o łącznej
wartości powyżej 15.000.000,00 zł netto: max pkt. 30;
Punktacja zostanie przyznana na podstawie dokumentacji wspomnianej w pkt 3.1.2. Oferenci mogą
przedłożyć kopie dokumentów wskazujących zakres i wartość dotychczas realizowanych instalacji.

5. Kontakt z oferentami
5.1. Do kontaktów z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego uprawnieni są:
 Eugeniusz Woźnikowski – biuro@skotansa.pl
 Wojciech Kwaśniak – biuro@skotansa.pl
5.2. Składane w trakcie postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Oferenci przekazują sobie pisemnie.
5.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wyznaczonego terminu ich składania oraz zostały potwierdzone pisemnie. Zapis ten
nie dotyczy jednak złożenia samej Oferty.
5.4. Wszelkie pytania do treści zapytania ofertowego należy kierować w formie pisemnej jak w ust. 3
do Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania
ofert.
5.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmodyfikować treści zapytania ofertowego jedynie w zakresie wydłużenia
terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Oferentom, którzy otrzymali treść zapytania oraz opublikuje ją na stronie
internetowej www.skotansa.pl oraz udostępni w swojej siedzibie w miejscu ogólnodostępnym.
5.6. Na pisemny wniosek któregoś z Oferentów Zamawiający może przesunąć termin składania ofert
o maksymalnie 5 dni roboczych.

6.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta, którego ofertę przyjęto do realizacji, o wyborze
oferty oraz wyznaczy termin podpisania umowy.
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6.1 Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który nie został wykluczony, którego oferta spełnia
wymagania zamieszczone w niniejszym dokumencie oraz uzyska najwyższą liczbę punktów
liczoną, jako suma punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami zawartymi w pkt. 4.3
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6. Wybór najkorzystniejszej oferty
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6.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu, że
ich oferta nie została przyjęta do realizacji.
6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
którejkolwiek oferty bez podawania przyczyn.
6.5. Nie ma możliwości składania ofert częściowych.
7. Informacje końcowe
7.1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronach internetowych spółki SKOTAN SA
(www.skotansa.pl) oraz w biurze Spółki w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6 w miejscu
ogólnodostępnym.
7.2. Zamawiający oświadcza, iż informacje zamieszczone w poszczególnych rozdziałach odnoszące
się do aktualnego opisu stanu projektu SKOTAN S.A., stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr
47, poz. 211 ze zm.).
7.3. Zabrania się wykorzystywania w/w informacji w innym celu, niż opracowanie oferty, a zwłaszcza
ich udostępnianie stronom niebiorącym udziału w procedurze wyboru najkorzystniejszej oferty, z
zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.
7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.

niniejszej

procedury

wyboru
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Załącznik nr 1: Druk „Oferta ”
....................................
....................................
....................................
....................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
Przedmiotem oferty jest : wykonanie, dostawa, montaż i rozruch kompletnego modelu badawczego
do przeprowadzania procesu estryfikacją mieszanki olejów o wydajności 600 t/rok w związku
z realizacją przez SKOTAN SA umowy z PARP nr UDA-POIG.01.04.00-24-004/11-00 w ramach
działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych
technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Nawiązując do ogłoszenia z dnia 21.05.2014 r. opublikowanego na stronie internetowej www.skotansa.pl
składamy niniejszą ofertę:
1. Jesteśmy zainteresowani wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi
w Zapytaniu ofertowym.
2. Oferujemy wykonanie całości prac objętych zamówieniem za cenę:
brutto (z VAT): .............................................PLN (słownie: ....................................................................... .)
podatek VAT wg stawki ...........% - ......................PLN (słownie: ................................................................)
netto (bez VAT): ........................................ PLN (słownie: ..........................................................................)
3. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia (dzień, miesiąc i rok): ……………………………………
4. Data ważności oferty (dzień, miesiąc i rok): ……………………………………………………………………
5. Oświadczamy, że:
a) Zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i całością informacji zawartych w
zapytaniu ofertowych i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
b) Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę w ciągu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty;
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d) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
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c) Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
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e) Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej;
f) Dysponujemy lub jesteśmy w stanie zorganizować 24-godzinny serwis fabryczny na terenie
Polski dla uruchomionej instalacji;
g) Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
h) Wszystkie zamówienia realizowane przez nas w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy z należytą
starannością;
i) Nie wszczęto przeciwko nam postępowania upadłościowego i likwidacyjnego ani nie
ogłoszono upadłości naszej Firmy;
j) Nie zalegamy z opłatami podatków,/uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności/uzyskaliśmy wstrzymanie w całości wykonania decyzji
organu podatkowego;
k) Nie wszczęto postępowania przeciwko Firmie lub urzędującym członkom władz Firmy, ani też
prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
l) Jesteśmy podatnikiem podatku VAT;
m) Akceptujemy termin związania ofertą na warunkach określonych w zapytaniu;
n) Przedmiot zamówienia zrealizujemy w okresie wskazanym przez Zamawiającego;
o) Przedmiot zamówienia zrealizujemy sami/ z udziałem podwykonawców* (prosimy o skreślenie
zbędnej odpowiedzi)
p) W przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną;
q) Na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres 36 miesięcy.
r) Oferta zachowuje ważność minimum do dnia 30 czerwca 2014 r.
6. Przyjmuje się, że Oferent dokładnie zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego i uwzględnił je w
składanej Ofercie (zwłaszcza w zakresie oferowanej Ceny) oraz w Wykazie Cen zamieszczonym w
tabeli w końcowej części niniejszego załącznika.

9. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji
w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Oferent winien mieć pełną świadomość, że
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8. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do zaprojektowania, przekazania do
użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie Zgłaszania Wad zostały przez Oferenta
uwzględnione w Ofercie, w tym koszty wynikające z wykorzystania dotychczasowych elementów
instalacji w skali półtechnicznej, nawet, jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen.
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7. Opisy poszczególnych pozycji podanych w Wykazie Cen nie powinny być interpretowane jako
ograniczenie zobowiązań Oferenta na wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostały opisane w
innych dokumentach.
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kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia
zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni
świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych i że
stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.
10. Podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego
rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, ukończenia i uruchomienia całości przedmiotu zamówienia
zgodnie z Ofertą.
11. Kwoty wprowadzone przez Oferenta w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazie Cen muszą
odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania przedmiotu zamówienia opisanym w
Ofercie.
12. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione
osobno), odnoszące się do niniejszego zamówienia jako całości, należy rozdzielić pomiędzy kwoty
podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części zamówienia należy
rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.
13. Przyjmuje się, że oferent, znając zakres projektu, robót i celu ich wykonania uwzględni w cenie
wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego treścią
Zapytania.
14. Z uwagi na trwające prace B+R związane z realizacją dodatkowych zadań badawczych,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie niektórych elementów zamówienia.
Przedmiotowe zmiany, z uwagi na rozpatrywane opcje, nie wpłyną na wzrost kosztów związanych z
przedmiotowym zamówieniem.
15. Przedmiot zamówienia - Wykaz Cen:

1

Opracowanie dokumentacji technologicznej i
instrukcji ruchowych w celu określenia
możliwości
zaadaptowania
składowych
elementów instalacji w skali półtechnicznej
do instalacji w skali technicznej.

2

Opracowanie dokumentacji technologicznej,
budowlanej, powykonawczej, warsztatowej,
ruchowych: kompletnego modelu
badawczego

3

Wykonanie prac budowlano-montażowych
kompletnego modelu badawczego

Kwota netto

Kwota brutto

SUMA
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16. Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
17. Całość oferty składamy w trzech częściach:
Część A. Opis techniczny – zawiera ......... stron.
Część B. Doświadczenie Oferenta - zawiera ......... stron.

...............................................................
miejscowość, data
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(podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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