
 

 

Zapytanie ofertowe 

Dotyczące zrealizowania usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowej konstrukcji zespołu 

turbiny wiatrowej znajdującej się w osi pionowego kanału przez który przepływa czynnik do części eżektora, 

będąca poziomym fragmentem stożka o odpowiednich wymiarach geometrycznych wyznaczonych na  

podstawie badań przepływowych.  

Usługa zostanie wyświadczona na w ramach projektu pn. „Opracowanie koncepcji cichej turbiny wiatrowej w 

zabudowie eżektorowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach projektu grantowego „Bony na wparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 

1.2  Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1  Innowacyjne Przedsiębiorstwa - Konkurs  

Horyzontalny, Typ 1.2.C.b  Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowacje”. 

Szczegółowe dane zapytania: 

1. Nazwa i adres Granto-
biorcy 

RAIDEL SŁAWOMIR LASKOWSKI, woj.: dolnośląskie, powiat:  

Wrocław, gmina: Wrocław, miejscowość: Wrocław, ul. Teodora  

Parnickiego 6/5, kod pocztowy: 51-116 Wrocław, wpisany do  

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6641536401, REGON: 365800150.   

2. Tryb Zapytania 

Zapytanie jest przeprowadzane w drodze dokonania rozeznania 

rynku, zgodnie z procedurą opisaną szczegółowo w Załączniku nr 7 

do Regulaminu uczestnictwa w ww. projekcie grantowym. 

3. Termin składania ofert 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 16.12.2022 r. do godz. 

24:00 (końca dnia).  

 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ad-

res: biuro@raidel.pl w formie pliku PDF, zawierającego skan (kopię 

cyfrową) podpisanej oferty lub w formie elektronicznego dokumentu 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

W każdym z przypadków doręczenie oferty musi być dokonane przed 

upływem terminu na składanie ofert, pod rygorem nieważności.  

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Szczegółowy opis 
przedmiotu Zapytania 

Usługa badawczo-rozwojowa w projekcie dotyczy opracowania nowej 

konstrukcji zespołu turbiny wiatrowej znajdującej się w osi pionowego 

kanału przez który przepływa czynnik do części eżektora, będąca  

poziomym fragmentem stożka o odpowiednich wymiarach  

geometrycznych wyznaczonych na podstawie badań przepływowych. 

 

Wybrany Wykonawca będzie zobligowany do: 

1. Przeprowadzenia analizy wielopłaszczyznowych założeń  

koncepcyjnych urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z  

wiatru o pionowej osi obrotu, do zabudowy na terenach  

zurbanizowanych. 

2. Przeprowadzenia analizy wielopłaszczyznowych założeń  

konstrukcyjnych urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej wraz 

z analizą efektywności energetycznej. 

 

Szczegółowy zakres prac/przedmiotu analiz: 

mailto:biuro@raidel.pl


 

Ad. 1 Na tym etapie powinna zostać wykonana analiza generatora 

energii działającego na zasadzie eżektora z turbiną o osi pionowej. 

Układ eżektorowy służy do zmiany parametrów czynnika  

wpływającego do urządzenia na potrzeby zasilania turbiny wiatrowej 

umieszczonej w kanale przepływowym, dzięki temu wszystkie  

elementy ruchome układu generowania energii byłyby osłonięte.  

Zapewni to potencjalnie mniejsze oddziaływanie na środowisko w  

zakresie hałasu oraz zapewni dodatkowo zwiększenie  

bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania elementów wirowych.  

Rozwiązanie to zapewni brak konieczności nadmiernych stref  

bezpieczeństwa, które mogłyby być zredukowane praktycznie do 

zera. Praca turbiny będzie zależna od prędkości wiatru i strumienia 

masy przepływającego powietrza a jej praca przewidywana jest przy 

prędkości wiatru powyżej 20 km/h. Układ turbiny należy tak  

skonstruować, aby w kanale przepływu czynnika nie mogły znaleźć 

się elementy porywane i niesione wraz z wiatrem. Takie rozwiązanie 

zapewni odporność układu na wszelkie uszkodzenia mechaniczne 

elementów trzecich. 

 

Ad. 2 Na tym etapie należy przeprowadzić następujące prace  

badawcze: 

a) Opracowanie założeń konstrukcyjnych cichej turbiny wiatrowej w 

zabudowie eżektorowej. 

Na podstawie wyników analizy z poprzedniego Etapu (nr 1), powinny 

zostać opracowane założenia konstrukcyjne turbiny wiatrowej w  

zabudowie eżektorowej do przestrzeni zurbanizowanych.  

Opracowana konstrukcja urządzenia powinna być konstrukcją  

modułową przystosowaną do montażu w ciasnej zabudowie bez  

konieczności wyłączania dużej powierzchni na czas instalacji  

urządzenia. Modułowa konstrukcja powinna umożliwić szybki montaż 

i uruchomienie urządzenia w docelowym miejscu eksploatacji, a także 

dostosowanie wysokości instalacji eżektorowej do lokalnych  

warunków pracy w dopuszczalnych granicach wysokościowych  

wyznaczonych w Etapie 1 prac. W związku z tym konieczne jest  

opracowanie kilku potencjalnych propozycji rozwiązań  

konstrukcyjnych koncepcji urządzenia.  

b) Badania symulacyjne i modelowe warunków eksploatacyjnych  

turbiny wiatrowej w zabudowie eżektorowej w polskich warunkach 

wietrznych. 

Na podstawie opracowanej konstrukcji należy przeprowadzić badania 

symulacyjne ukierunkowane na uzyskanie informacji o sprawności 

energetycznej instalacji w polskich warunkach wietrznych. Dla  

proponowanych koncepcji urządzenia opracowanych w poprzednim 

pkt. (2a) należy przeprowadzić analizy drgań i oddziaływania  

akustycznego. Wyniki uzyskane z analiz powinny zostać  

wykorzystane do modyfikacji konstrukcji opracowanego urządzenia.  

c) Modelowanie parametrów eksploatacyjnych w potencjalnych  

warunkach użytkowania. 

Należy przeprowadzić stosowne badania symulacyjne parametrów 

termodynamicznych w kanałach przepływowych poszczególnych 

przekrojów konstrukcji dla kilku potencjalnych rozwiązań  

konstrukcyjnych. Badania te są konieczne do wyznaczenia warunków 

eksploatacyjnych turbiny wiatrowej. Badania te powinny zostać  

przeprowadzone w warunkach symulacji komputerowych z  

wykorzystaniem narzędzi numerycznych w postaci dedykowanego 



 

oprogramowania specjalistycznego. Opracowane w trakcie badań  

wytyczne konstrukcyjne i odpowiadające im uzyskiwane parametry 

eksploatacyjne powinny zostać wykorzystane do opracowania  

wytycznych dla zespołu turbinowego-elektrycznego. 

 

Efektem finalnym przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych 

będzie wykonanie projektu koncepcyjnego tego urządzenia oraz  

wykonanie szeroko rozumianej analizy problemu, a w szczególności 

doboru optymalnych cech geometrycznych urządzenia oraz ich  

wzajemnych proporcji umożliwiających generowanie maksymalnej 

ilości energii oraz na wyznaczeniu wymaganych parametrów  

technicznych generatora, który umożliwi poprawną i efektywna pracę 

tej instalacji oraz wykonanie projektu koncepcyjnego tego urządzenia. 

 

Wykonawca usługi badawczo-rozwojowej zobowiązany będzie po  

zakończeniu jej świadczenia dostarczyć Grantobiorcy stosowny  

Raport z realizacji usługi, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w ww. projekcie grantowym. 

 

5. Warunki udziału w po-
stępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy  

spełniają następujące warunki: 

1. Są podmiotem uprawnionym do złożenia oferty. 

Wykonawca usługi badawczo-rozwojowej, o której mowa w pkt. 4  

Zapytania, musi spełniać warunki określone w §2 ust. 9 Regulaminu 

uczestnictwa w ww. projekcie grantowym, tj.: być jednostką naukową 

rozumianą jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca 

wiedzę, określoną w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 [GBER] i posiadającą siedzibę na terytorium  

Rzeczpospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych  

kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym 

zakresie: 

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, 

określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014  

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem  

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające 

kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów 

o szkolnictwie wyższym i nauce; lub 

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki 

celowe jednostki naukowej; lub 

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 

1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub 

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo- 

rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 

2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; 

lub 

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego  

Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o 

których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności; lub 



 

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 lutego 2019r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu ww. warunku poprzez 

oświadczenie, które stanowi integralną część Formularza ofertowego, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Grantobiorca dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej 

wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły  

spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia. 

2. Brak powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy  

Wykonawcą a Grantobiorcą - informacje na temat zakresu  

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne  

powiązania między Grantobiorcą lub osobami upoważnionymi do  

zaciągania zobowiązań w mieniu Grantobiorcy lub osobami  

wykonującymi w imieniu Grantobiorcy czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru  

Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub  

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) 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. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Grantobiorca dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej 

wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły  

spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań  

kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Grantobiorcą 

poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 2. 

Niespełnienie ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem  

Wykonawcy z postępowania. 

6. Wymagany termin reali-
zacji przedmiotu oferty 

Wymagany termin wykonania usługi maksymalnie do 15.04.2023 r. 

7. Opis kryteriów, którymi 
Grantobiorca będzie się 
kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryte-
riów oraz sposobu 
oceny ofert 

1. Cena oferty powinna zawierać kwotę brutto.  

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do  

setnych części złotego (do jednego grosza). 

3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę w Formularzu oferty  

stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  

 

Kryteria oceny ofert, ich waga i opis sposobu przyznawania punktacji:  



 

 

Grantobiorca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu  

o następujące kryteria:  

 

1. Nazwa kryterium: Cena (C)  

Waga kryterium (wyrażona w %): 100%  

 

Sposób wyliczenia punktów oferty:  

Ad. 1. Wartość punktowa ceny = Pcen=Cmin/Cn x 100, gdzie: 

Pcen – ilość punktów badanej oferty za kryterium ceny 

Cmin - cena minimalna brutto 

Cn - cena oferowana brutto badanej oferty 

 

Grantobiorca dokona obliczeń ilości punktów z dokładnością do 2 

miejsc po przecinku. 

Grantobiorca udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  

odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu 

ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę 

punktów (max. 100 pkt.). 

8. Wymagana zawartość 
oferty: 

1) Oferta powinna zostać przygotowana w wersji papierowej,  

w języku polskim na załączonym formularzu.  

2) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.  

W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę/osoby 

do reprezentacji Oferenta inną/inne niż wskazaną/wskazane  

w dokumencie rejestracyjnym Oferenta, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo do: reprezentowania Oferenta w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dopuszcza się złożenie 

w ofercie notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

pełnomocnictwa. 

3) Oferta musi zawierać pełne dane adresowe Wykonawcy:  

- kontakt telefoniczny i mailowy, adres strony www,  

- kontakt do osoby wyznaczonej z Grantobiorcą, podając jego te-

lefon i adres e-mail.  

4) Wraz z Formularzem ofertowym należy przesłać podpisane 

Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania  

ofertowego. 

9. Pozostałe informacje: 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Grantobiorca informuje, że: 

Administratorem danych osobowych jest RAIDEL SŁAWOMIR  

LASKOWSKI, woj.: dolnośląskie, powiat: Wrocław, gmina: Wrocław, 

miejscowość: Wrocław, ul. Teodora Parnickiego 6/5, kod pocztowy: 

51-116 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o  

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 

6641536401, REGON: 365800150; 



 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z przeprowadzeniem Zapytania na  

realizację prac badawczo-rozwojowych objętych Zapytaniem  

ofertowym; 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja z Zapytania; 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia od 

dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; 

Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika  

z udziału w procedurze rozeznania rynku o zlecenie usługi badawczo-

rozwojowej objętej niniejszym Zapytaniem ofertowym; 

W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO;  

Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

go dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych 

osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora  

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych  

osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO; 

Nie przysługuje Wykonawcy: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 

20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania 

wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną  

Grantobiorcy w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na  

niniejsze Zapytanie Ofertowe i realizacją usługi, co Wykonawca  

potwierdza stosownym oświadczeniem o wypełnieniu przez niego  

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO zawartym w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego. 

10. Załączniki: 

Do niniejszego Zapytania Ofertowego załączono następujące  

dokumenty/wzory dokumentów: 

1. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Wykonawcą a  

Grantobiorcą - Załącznik nr 2. 

 


