Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Warszawa, 23-10-2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 8/2014
dotyczące realizacji projektu „Rozwój działalności badawczo - rozwojowej w firmie RIDAN Sp. z o.o.
poprzez zakup niezbędnych środków trwałych”
I.

ZAMAWIAJĄCY
Ridan Sp. z o.o.; ul. Sapieżyńska 10; 00-215 Warszawa
KRS 0000365611, REGON 142593079, NIP 5252489351

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza związana z procesami wdrożenia systemu ISO.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługa doradcza obejmować będzie wszystkie działania związane z doprowadzeniem do akredytacji
laboratorium badawczego materiałów i wyrobów przemysłu tekstylnego w firmie Ridan Sp. z o.o.
Usługa obejmować ma dwa obszary: techniczny i systemowy. Efektem działań ma być uzyskanie
akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005:
„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących”, a w szczególności
następujące etapy:
• Etap I – Wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium:
- przeprowadzenie cyklu szkoleń dla personelu z zagadnień systemowych i technicznych
- wdrożenie wszystkich elementów systemowych zgodnie z przyjętym i opisanym systemem zarządzania
(nadzór, kontrola, korekcja)
- niezbędne korekty dokumentów systemowych
- nadzór nad aparaturą, wzorcowaniami i sprawdzeniami
- wybór programów badań biegłości lub organizacja porównań międzylaboratoryjnych, nadzór nad ich
realizacją
- wybór, nadzór i ocena wewnętrznych metod zapewnienia jakości wyników badań (powtarzalność,
odtwarzalność)
• Etap II – Audyt wewnętrzny:
Przeprowadzenie audytu przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (odpowiednio udokumentowanych) mającego na celu sprawdzenie przygotowania firmy do audytu akredytacyjnego. Audyt powinien
dotyczyć wszystkich elementów systemu zarządzania, a także działalności technicznej i być
przeprowadzony zgodnie z uprzednio przedstawionym planem. W razie stwierdzenia niezgodności,
osoby audytujące powinny pomóc w ocenie ryzyka , przeprowadzeniu korekcji i podjęciu działań
korygujących. W przypadku zaobserwowanych spostrzeżeń pomóc przeprowadzić analizę ryzyka i
ewentualnie podjąć działania zapobiegawcze. Audyt wewnętrzy musi być zakończony raportem w
formie zapisków z każdego podjętego działania.
• Etap III – Zgłoszenie laboratorium do PCA w celu uzyskania akredytacji:
- przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z wymogami PCA
- nadzór nad zgłoszeniem laboratorium do PCA
- konsultacje przed ocenami PCA
- ewentualne działania korygujące po ocenach PCA
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III.

TERMIN REALIZACJI
31-12-2014 r.

IV.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu: 31-10-2014 r.
2. Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta powinna być ważna do dnia: 31-12-2014 r.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ridan.pl

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru w załączniku nr 1, opatrzona pieczątką firmową, posiadać
datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
a. poczty, kuriera lub osobiście na adres Zamawiającego:
Ridan Sp. z o.o.; ul. Sapieżyńska 10; 00-215 Warszawa
b. poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ridan.pl
c. faxem na nr: (22) 530 59 07

VI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT I WYBORU NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
60% cena
40% doświadczenie
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03-11-2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony do godz. 17:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod
adresem www.ridan.pl

VII.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje będą udzielane tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie pytania
należy kierować na adres zamowienia@ridan.pl

VIII.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr. 1 - Wzór formularza ofertowego
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Załącznik nr. 1

OFERTA
dla firmy: Ridan Sp. z o.o.
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 8/2014
z dnia 23-10-2014 r. dotyczącego:
usługa doradcza związana z procesami wdrożenia systemu ISO
_______________________________
Data, miejscowość
Nazwa oferenta:

______________________________________

Adres oferenta:

______________________________________

Tel/e-mail:

______________________________________

NIP:

______________________________________

Osoba kontaktowa:

______________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23-10-2014, dotyczące realizacji projektu „Rozwój działalności
badawczo - rozwojowej w firmie RIDAN Sp. z o.o. poprzez zakup niezbędnych środków trwałych” przez firmę
Ridan Sp. z o.o., składamy następującą ofertę na:
Przedmiot

Cena netto:

Uwagi / zmiany:

usługa doradcza związana z
procesami wdrożenia systemu ISO
Cena (cena łączna realizacji wszystkich zakresów prac wynosi):
• __________________ PLN netto, (słownie: ______________________________________ złotych netto)
• __________________ PLN brutto, (słownie: ______________________________________ złotych brutto)
Oferta ważna do: __________________
1. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami
Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
3. Oświadczmy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie warunki dotyczące
terminów wykonania usług.

_____________________________________
(data, podpis i pieczątka)
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Formularz dodatkowy:
WYKAZ OSÓB ZESPOŁU PROJEKTOWEGO WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Lp.

Imię i nazwisko

Dokumenty potwierdzające
kwalifikacje/doświadczenie

Uprawnienia: audytor
wewnętrzny/audytor
wiodący

Dokumenty
potwierdzające
kwalifikacje/doświadcze
nie

1.
2.
3.
4.
5.

Minimalne Wymagania dla wykonawcy/podwykonawcy dla wdrożenia PN EN ISO 17025 w laboratorium
Ridan SP. z o.o.
- min 5 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy z systemami zarządzania według normy PN
EN ISO 17025
- poświadczone uczestnictwo w szkoleniu z zagadnień związanych z normą PN-EN ISO/IEC 17025
- poświadczone uczestnictwo w innych szkoleniach, np. szkoleniach dla auditorów, szkoleniach metrologicznych
itp.

