ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR- Bony na innowacje dla MŚP
dokonywanego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu

ZAMAWIAJĄCY
„Koszty w Rolnictwie”
ul. Projektowana 10
05-822 Milanówek
NIP 5371605450
REGON 110610868
telefon 698 970 911
e-mail info@kosztywrolnictwie.pl
www www.kosztywrolnictwie.pl
Osoba do kontaktu:
Andrzej Łukijańczuk
tel.: 698 970 911
adres e-mail: info@kosztywrolnictwie.pl
Zamówienie na usługi badawczo-rozwojowe o wartości szacunkowej powyżej 50 000 zł netto
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

1.

Postanowienia ogólne

a. Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określną w Wytycznych horyzontalnych oraz
Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 „ Bony na innowacje dla MŚP” i nie mają dla
niego zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany mogłyby
mieć wpływ na składane w postępowaniu oferty. Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o
zmianach Jednostki które otrzymały zapytanie ofertowe- wprowadzone zmiany będą wiążące dla tych jednostek.
c. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.
d) Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego działania związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy jest Pan Andrzej Łukijańczuk.
2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu i wdrożeniu
innowacyjnej usługi monitoringu efektywności produkcji rolnej opartej na idei benchmarkingu zewnętrznego
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umożliwiającego obiektywne porównywanie efektywności działalności przedsiębiorstw rolnych w Polsce z
uwzględnieniem ich regionalnej specyfiki.
Zamawiający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego wsparcia działalności rolniczej poprzez
świadczenie usług doradczych. Wdrożenie opracowanego systemu benchmarkingu gospodarstw rolnych pozwoli na
znaczące poszerzenie gamy oferowanych usług i jednocześnie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku
krajowym.

Zakres usługi powinien obejmować co najmniej:
Zadanie nr 1.
Opracowanie modelowego rozwiązania w postaci systemu wskaźników benchmarkingowych uwzględniających
specyfikę polskich gospodarstw rolnych prowadzących uprawy polowe na areale powyżej 100 ha. W założeniu model
ma uwzględniać charakterystyki efektywności produkcji w kontekście uzyskiwanych wyników produkcyjnych (m.in. 15
wskaźników), a także relacji uzyskanego nakładu w stosunku do zaangażowanego kapitału (m.in. 5 wskaźników) z
uwzględnieniem warunków gospodarowania (pogodowych i glebowych) w różnych częściach kraju, w tym:
a.

przeprowadzenie pilotażowego badania na grupie m.in. 40 gospodarstw pow. 100 ha mającego na celu
weryfikację utworzonego modelu

Usługa powinna także obejmować włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców
usługi) w proces tworzenia systemu poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji
potrzeb w zakresie tworzonej usługi) – chodzi przede wszystkim o rolników, podmioty związane z otoczeniem biznesu
rolnego (dostawcy i usługodawcy sektora), przedstawicieli sektora finansowego, przedstawicieli Centrów Doradztwa
Rolniczego.
Zadanie nr 2.
Stworzenie reprezentatywnej bazy rolników prowadzących działalność na areale powyżej 100 ha, którzy zobowiążą
się do uczestnictwa w systemie benchmarkingu (min. 400 gospodarstw) na okres co najmniej 3 lat, w tym:
a.
b.
c.

stworzenie programu edukacyjnego ukierunkowanego na przeszkolenie rolników biorących udział w
systemie w zakresie metodologii pozyskiwania i przetwarzania potrzebnych danych;
bezpośrednie wsparcie rolników, którzy wyrazili zgodę na udział w programie w procesie przygotowania
i analizy danych niezbędnych do przeprowadzenia badania;
zaprojektowanie bloku konsolidacji danych niesprzecznych, oraz bazy danych wraz z modułem akwizycji
danych składającego się z bloku pozyskiwania oraz przetwarzania danych z gospodarstw rolnych, które
przystąpią do programu

Zadanie 3.
Stworzenie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej umożliwiającej w kolejnych latach kontynuowanie programu
analiz benchmarkingowych on-line za pośrednictwem urządzeń mobilnych, w tym:
a.

stworzenie prototypu oprogramowania dla urządzeń mobilnych (smartfonów) z systemem android

b.

testy użyteczności na grupie 10 użytkowników

c.

poprawa prototypu aplikacji mobilnej uwzględniająca wyniki testów z użytkownikami

3.

Termin realizacji zamówienia

Maksymalny okres realizacji zamówienia usługi badawczej: do 24 miesięcy
Termin realizacji uzależniony od terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Podane powyżej terminy
rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od
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Zamawiającego, uniemożliwiających realizację przedsięwzięcia w zakładanych terminach, w tym również jeżeli
Zamawiający nie uzyska akceptacji wniosku przez PARP na realizację przedsięwzięcia.
Składając ofertę w ramach ww. Zapytania ofertowego Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność do realizacji usług
w terminach wskazanych w Zapytaniu.

4.

Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody na
przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie oferty.
5.

Termin oraz miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego wraz z dopiskiem: „Oferta dotycząca
systemu benchmarkingu w rolnictwie” w terminie do dnia 6 października 2017 do godz. 12.00 w siedzibie
Zamawiającego, osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

„Koszty w Rolnictwie”
ul. Projektowana 10
05-822 Milanówek
lub pocztą elektroniczną na adres: info@kosztywrolnictwie.pl
Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego, lub data wpływu korespondencji mailowej na skrzynkę
Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu i zostaną zniszczone.

6.

Sposób przygotowania oferty

6.1. Każdy z oferentów powinien wypełnić formularz ofertowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania
podając cenę usługi netto i brutto w złotych polskich oraz termin wykonania zamówienia.
Dla ważności oświadczenia woli oferta powinna być:
a)
b)
c)
d)
e)

sporządzona w formie pisemnej w języku polskim
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, e-mail, NIP, REGON
podpisana własnoręcznie przez osobę lub osoby reprezentujące wykonawcę zgodnie z KRS lub
innym dokumentem rejestrowym lub przez uprawnionego pełnomocnika,
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy są zobowiązani załączyć od oferty
oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w ww. postępowaniu.

6.2. Ocena ofert zostanie dokonana 6 października 2017 do godz. 14.00. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony w tym dniu do godziny 15:00.
6.3. Oferty złożone po terminie oraz bez formy pisemnej nie będą rozpatrywane.
6.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6.5. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
ofertę.
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6.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W przypadku unieważnienia
postępowania nie przysługuje wykonawcy żadne wynagrodzenie.
6.7. Na każdym etapie postępowania Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o niezbędne wyjaśnienia i
uzupełnienia do oferty.
6.8. Zamawiający zachowuje prawo do zmiany terminu oceny ofert w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych
wyjaśnień i uzupełnień od Wykonawców w zakresie spełnienia kryteriów Zapytania ofertowego.
6.9. Zamawiający zachowuje prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny.
6.10.
7.

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

Warunki udziału w postępowaniu

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający łącznie następujące kryteria:
1)
Wykonawcą usługi może być tylko jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.) posiadającej
przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy (wymagane dla
podmiotów, o których mowa w pkt 1-6) oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
a. podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni;
b. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk;
c. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
d. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
e. Polska Akademia Umiejętności;
f. inna jednostka organizacyjna niewymieniona w pkt 1-5, będąca organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu;
g. spółka celowa uczelni, o której mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki naukowej;
h. centrum transferu technologii uczelni o którym mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
i. przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn.
zm.);
j. akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane
laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Dodatkowo, od wykonawców spełniających powyższe kryterium wymaga się, by były to jednostki, które:

1) Wykonawca usługi badawczej dysponuje wiedzą niezbędną do wykonania usługi – co Zamawiający rozumie
jako posiadania doświadczenia w budowaniu systemów benchmarkingowych oraz posiada odpowiedni
potencjał, co potwierdzi poprzez przedstawienie co najmniej 2-osobowego zespołu badawczego.
2) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania badań terenowych.
Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, należy
rozumieć pracowników oraz inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, a także osoby
które nie są aktualnie związane z Wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na rzecz Wykonawcy jako
pracownik lub na podstawie umowy cywilno-prawnej.
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3) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że nie posiada żadnych powiązań kapitałowych i osobowych
pomiędzy z Zamawiającym. Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającej w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Z
możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów:
a) w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy
po ogłoszeniu upartości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego,
b) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takie za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
8. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
8.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania
ofertowego drogą elektroniczną lub telefoniczną.
8.2. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Pan Andrzej Łukijańczuk
8.3. Pytania muszą być wysłane na adres e-mail: info@kosztywrolnictwie.pl
9.

Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczania

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt., w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – max ilość punktów 75.
1.1.Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
najniższa oferowana cena netto (w zł)
CENA =

------------------------------------------------------- x 75 pkt
cena netto badanej oferty (w zł)

2.
3.

Ocena parametryczna jednostki naukowej: A lub wyżej – 5pkt., B – 0pkt.
Termin wykonania usługi – max ilość punktów 20.
do 16 miesięcy – 20 pkt
16-18 – miesięcy – 10 pkt
18-20 - miesięcy – 5 pkt
powyżej 20 - 0 pkt.

10. Informacje ogólne
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10.1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.
10.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ
na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany
przekazuje się niezwłocznie wszystkim jednostkom naukowym, do których zostało wystosowane zapytanie
ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
10.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny oraz
wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów i/lub wyjaśnień.
10.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
10.6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w ciągu 3 dni roboczych od terminu zakończenia naboru ofert, a
informacja ta zostanie przekazana wszystkim potencjalnym oferentom. Wybór oferenta nie będzie oznaczał
zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.
10.7. Wykonanie zlecenia i podpisanie umowy współpracy w zakresie wykonania usługi będzie uwarunkowane
przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw" Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" rozumianego przez podpisanie umowy o
dofinansowanie przedsięwzięcia przez Zamawiającego z Polską Akademią Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z
wybranym oferentem. 8) Aneksowanie warunków umowy z Wykonawcą jest dopuszczalne w zakresie zmiany
terminów realizacji usługi badawczej pod następującymi warunkami• Działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
• Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, tworząc w tym celu konsorcjum
W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w 3.1, została wybrana, zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy warunkowej, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

11. ZALACZNIKI
Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego — FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 — OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

12. Zawarcie umowy i inne informacje
a. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa warunkowa na wykonanie usługi w projekcie.
b. Umowa zostanie unieważniona w przypadku, kiedy Zamawiającemu nie zostaną przyznane środki na
dofinansowanie ww. projektu z budżetu PARP, zgodnie z art. 93 ust. lb ustawy Prawo zamówień publicznych.
c. Złożenie oferty przez jednostkę naukowa - Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. Również umowa warunkowa
z jednostką naukową nie stanowi zawarcia umowy.
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Zał. nr 1 do zapytania ofertowego dot. realizacji zlecenia w ramach projektu 2.3.2 POIR
WYKONAWCA (PIECZĄTKA)
.........................................................................
(nazwa i adres siedziby wykonawcy)
..........................................................................
(telefon)
……………………………………………………………………………
(adres e-mail)
FORMULARZ OFERTY
...........................................................
(miejscowość i data)
W odpowiedzi na zapytanie od firmy „Koszty w Rolnictwie”, ul. Projektowana 10, 05-822 Milanówek
NIP 5371605450 z dnia 27 września 2017 r. dotyczącą: „Opracowania usługi badawczo-rozwojowej
polegającej na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej usługi dotyczącej systemu benchmarkingu
umożliwiającego obiektywne porównywanie efektywności działalności przedsiębiorstw rolnych w
Polsce z uwzględnieniem ich regionalnej specyfiki”, przekładam/przekładamy niniejszą ofertę.
Oferuję wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu
ofertowym. Oświadczam, że będę związany ofertą w okresie 60 dni od czasu jej złożenia.
Wycena usług
W ramach planowanych działań przewiduje się przeprowadzenie badań zmierzających do opracowania i
wdrożenia systemu benchmarkingu umożliwiającego obiektywne porównywanie efektywności działalności
przedsiębiorstw rolnych w Polsce z uwzględnieniem ich regionalnej specyfiki.
Wymagane zadania:
LP Opis zadania
1

Cena netto

Cena brutto

Opracowanie modelowego rozwiązania w postaci systemu wskaźników
benchmarkingowych uwzględniających specyfikę polskich gospodarstw
rolnych prowadzących uprawy polowe na areale powyżej 100 ha. W
założeniu model ma uwzględniać charakterystyki efektywności produkcji w
kontekście uzyskiwanych wyników produkcyjnych (m.in. 15 wskaźników), a
także relacji uzyskanego nakładu w stosunku do zaangażowanego kapitału
(m.in. 5 wskaźników) z uwzględnieniem warunków gospodarowania
(pogodowych i glebowych) w różnych częściach kraju, w tym:
a.
przeprowadzenie pilotażowego badania na grupie m.in. 40
gospodarstw pow. 100 ha mającego na celu weryfikację utworzonego
modelu
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2

Stworzenie reprezentatywnej bazy rolników prowadzących działalność na
areale powyżej 100 ha, którzy zobowiążą się do uczestnictwa w systemie
benchmarkingu (min. 400 gospodarstw) na okres co najmniej 3 lat, w tym:
a.
stworzenie programu edukacyjnego ukierunkowanego na
przeszkolenie rolników biorących udział w systemie w zakresie metodologii
pozyskiwania i przetwarzania potrzebnych danych;
b.
bezpośrednie wsparcie rolników, którzy wyrazili zgodę na udział w
programie w procesie przygotowania i analizy danych niezbędnych do
przeprowadzenia badania;
c.
zaprojektowanie bloku konsolidacji danych niesprzecznych, oraz
bazy danych wraz z modułem akwizycji danych składającego się z bloku
pozyskiwania oraz przetwarzania danych z gospodarstw rolnych, które
przystąpią do programu

3

Stworzenie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej umożliwiającej w
kolejnych latach kontynuowanie programu analiz benchmarkingowych online za pośrednictwem urządzeń mobilnych, w tym:
a.
stworzenie prototypu oprogramowania dla urządzeń mobilnych
(smartfonów) z systemem android
b.
testy użyteczności na grupie 10 użytkowników
c.
poprawa prototypu aplikacji mobilnej uwzględniająca wyniki testów
z użytkownikami

Razem

Oferuję wykonanie zlecenia (łącznie zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3):
w kwocie netto ……………………….zł (słownie: …………………………………… złotych) + podatek VAT
wg. stawki
….. % w wysokości ………………………………….…..zł. (słownie: …………………………………………… złotych).
Łączna wartość zamówienia wynosi ………………….………………zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………………….. złotych)
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. Termin
realizacji: 12 miesięcy. Oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu:
1.
Posiadam status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.).
2.
Posiadam kategorię naukową ………………, potwierdzoną w komunikacie Ministra Nauki I
Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom
naukowym (Dziennik Urzędowy MNiSW z dnia 9 lipca 2014 r., pozycja 38).
3.
Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.
Posiadam potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia.
5.
Posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zamówienia
Termin wykonania usługi
1.
a.
b.
c.
d.

Deklaruję wykonanie usługi w terminie (niepotrzebne skreślić)
do 16 miesięcy
16-18 – miesięcy
18-20 - miesięcy
powyżej 20
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Załączniki: Dane dotyczące kandydata na wykonawcę usługi.

……………........................................
Pieczęć i podpis wykonawcy

Załączniki: Dane dotyczące kandydata na wykonawcę usługi.
Dane dotyczące kandydata na wykonawcę usługi
Rodzaj jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r., poz. 2045, z późn.
zm.) posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A
albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy
(wymagane dla podmiotów, o których mowa w pkt 16) oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej



















podstawowa jednostka organizacyjna uczelni
w rozumieniu statutu tej uczelni;
jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o Polskiej Akademii Nauk;
instytut badawczy w rozumieniu ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych;
międzynarodowy instytut naukowy
utworzony na podstawie odrębnych
przepisów, działający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
Polska Akademia Umiejętności;
inna jednostka organizacyjna niewymieniona
w pkt 1-5, będąca organizacją prowadzącą
badania i upowszechniającą wiedzę w
rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
spółka celowa uczelni, o której mowa w art.
86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2016
r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółka celowa
jednostki naukowej;
centrum transferu technologii uczelni o
którym mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym;
przedsiębiorca posiadający status centrum
badawczo-rozwojowego, o których mowa w
art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o
niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z
późn. zm.);
akredytowane laboratorium (posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji)
lub notyfikowane laboratorium przez
podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
9

zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn.
zm).

Nazwa jednostki naukowej wybranej
wnioskodawcę do realizacji projektu.

przez

NIP
jednostki
naukowej
wybranej
wnioskodawcę do realizacji projektu

przez

Adres siedziby i dane kontaktowe jednostki naukowej wybranej przez wnioskodawcę do realizacji projektu
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
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Nr lokalu (jeśli dotyczy)
Kod pocztowy
Nr telefonu osoby do kontaktu

Wykazanie potencjału merytorycznego i badawczego wybranej jednostki naukowej do realizacji projektu

Pieczęć i podpis wykonawcy
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Zał. nr 2 do zapytania ofertowego dot. realizacji zlecenia w ramach projektu 2.3.2 POIR

WYKONAWCA (PIECZĄTKA)
.........................................................................
(nazwa i adres siedziby wykonawcy)
..........................................................................
(telefon)
……………………………………………………………………………
(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli. stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………........................................
Pieczęć i podpis wykonawcy
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