Toruń, 23 październik 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/BAZYLEWICZ/2018
Dotyczy postępowania opartego na rozeznaniu rynku, które ma na celu potwierdzenie, że dana
usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Na podstawie zapisów
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
dotyczących projektów grantowych.
I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Przerobu Drewna Adam Bazylewicz
ul. Olsztyńska 135
87-100 Toruń
NIP:8790260566
REGON: 870225350
OPIS ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie urządzenia wraz z oprogramowaniem dla tego
urządzenia do przekonwertowania zdjęć w postaci dwuwymiarowych (2D) elementów
drewnianych przed obróbką do zdjęć trójwymiarowych (3D) wykorzystywanych przy dalszej
obróbce mechanicznej.
Planowane jest w ramach usługi przeprowadzenie trzech zadań tj.
Zadanie 1: Zaprojektowanie oprogramowania.
Na zadanie składać się będzie m.in. projektowanie architektury, specyfikowanie abstrakcyjne,
projektowanie interfejsów, projektowanie komponentów, projektowanie struktur danych,
projektowanie algorytmów.
Zadanie 2: Testowanie.
Na zadanie składać się będzie m.in. testowanie poszczególnych jednostek, testowanie modułów i
podsystemów, testowanie systemu, testowanie odbiorcze.
Zadanie 3: Implementacja.
Na zadanie składać się będzie wdrożenie systemu wraz z optymalizacją sposobu działania
prototypu.
CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe
Wymieniony powyżej zakres zamówienia będzie realizowany i rozliczany wg zasad konkursu
„BONY
NA
INNOWACYJNE
USŁUGI
BADAWCZO-ROZWOJOWE
DLA
DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP” w ramach 1 OSI
PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 DZIAŁANIE 1.2
INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA PODDZIAŁANIE 1.2.1 INNOWACYJNE
PRZEDSIĘBIORSTWA – KONKURS HORYZONTALNY.

Maksymalny termin realizacji usługi badawczej: Okres realizacji projektu nie może przekroczyć
6 miesięcy
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.
4.

III.

Podmiotami zapraszanymi do składania ofert są jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9
lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz.
2045 z późn.zm.), prowadzący w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mająca
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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 zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Oferta zwycięska zostanie wybrana do 2 dni od terminu zakończenia zbierania ofert, a
informacja ta zostanie przekazana wszystkim potencjalnym oferentom, którzy złożyli ofertę.
Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.
KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt., w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium - 100.
1.1.Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
najniższa oferowana cena netto (w zł)
CENA = ------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena netto badanej oferty (w zł)
IV.

SPOSÓB OCENY OFERT

1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty
spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek
z wymagań zostaną odrzucone.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która łącznie za kryteria przyjęte
w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.
V.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
- Oświadczenie Wykonawcy, że na moment realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca
posiada lub będzie posiadał odpowiedni personel i potencjał techniczny niezbędny do
realizacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 i 4 do oferty).

- Cenę netto i brutto (VAT 23%). Zakłada się, że w cenie zawarte zostaną koszty: wynagrodzeń
zespołu badawczego i technicznego, aparatury, materiałów i przedmiotów nietrwałych, usług,
koszty podróży oraz kosztów pośrednich związanych z realizacją zlecenia.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
VI.

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty
prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania
przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji,
dokumentów lub wyjaśnień.
3. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie
powiadomiony indywidualnie.
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana
umowa pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie.
5. Termin związania ofertą powinien wynosić 90 dni od dnia jej złożenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się przenieść wszystkie prawa autorskie do rezultatu usługi.
7. Przeniesienie praw nastąpi z chwilą przekazania protokołu końcowego potwierdzającego
wykonanie usługi.
8. Aneksowanie warunków umowy z wykonawcą usługi badawczej jest dopuszczalne pod
następującymi warunkami:

W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
- 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
- konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu
zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
- niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
- niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
- niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji,
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie
niniejszego zapytania ofertowego jest Pan Piotr Bazylewicz:
E-mail: p.bazylewicz@onet.com.pl
Telefon: 691-685-835

VIII. WARUNKI SZCZEGÓLNE
1.
2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

2.
3.

Ofertę należy składać w terminie do dnia 30.10.2018 roku, w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą na adres: Zakład Przerobu Drewna Adam Bazylewicz, ul. Olsztyńska 135,
87-100 Toruń, w oddziale Zamawiającego – osobiście lub pocztą na adres: Zakład Przerobu
Drewna Adam Bazylewicz, ul. Kolejowa 35, 56-210 Wąsosz lub drogą elektroniczną
przesyłając ją na adres e-mail: p.bazylewicz@onet.com.pl O wynikach oceny ofert zostaną
poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

