ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/16
z dnia 28.07.2016 r.
Rodzaj zamówienia:
Kod CPV 73110000-6
Nazwa kodu CPV Usługi badawcze
Dotyczy:
Wykonania usługi badawczej dotyczącej realizacji prac badawczo-rozwojowych,
projektowych i implementacyjnych. W szczególności w opracowaniu algorytmów
i oprogramowania systemu analiz wentylacyjnych oraz opracowanie i testy
protokołu komunikacji pomiędzy integrowanymi systemami. Nadzór nad badaniami
zintegrowanego systemu w laboratorium komputerowym i testami obiektowymi.
Usługi badawcze planowane są w ramach Projektu, który ubiega się o
dofinansowanie w ramach:
•

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1.1 „Szybka
Ścieżka”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ograniczono zakres
opisu przedmiotu zamówienia. Wyłączona część zostanie przesłana do
potencjalnego wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności w
odniesieniu do przedstawionych informacji.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
01.01.2017 – 31.12.2018
Zamawiający:
Sevitel Sp. z o. o
Warunki udziału w postępowaniu :
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać
wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi
PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania
i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega ocenie jakości działalności
naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41
ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo
i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi
w
imieniu
zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Zleceniodawcą, polegające
w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka
organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 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.
Wymagane doświadczenie Oferenta:
W przedmiotowym postępowaniu mogą wziąć udział jednostki naukowe, które
prowadzą badania naukowe i prace rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie systemów
eksperckich i wentylacyjnych i mają doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów
badawczo-rozwojowych obejmujących prace o zbliżonej tematyce w tym co
najmniej 1 projekt europejski związany z tematyką projektu.
Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie informacji przedstawionej
w ofercie Oferenta
Wymagania w zakresie kadry Oferenta
W przedmiotowym postępowaniu mogą wziąć udział jednostki naukowe które
dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim w zakresie naukowym i technicznym
potrzebny do realizacji zaproponowanego zakresu badań.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Oferent wykaże, że
dysponuje zespołem badawczym składającym się z osób posiadających
odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, które będą pełnić następujące funkcje
w zespole:
• kierownika zespołu badawczego, który uczestniczył jako kierownik zespołu
badawczego w co najmniej 5 projektach badawczych o wartości co
najmniej 1 000 000 zł. brutto każdy.
• głównego specjalisty, który: a) uczestniczył jako członek zespołu
badawczego w co najmniej trzech projektach badawczych, które dotyczyły
zagadnień projektu, b) jest autorem lub współautorem co najmniej 3
publikacji naukowych lub patentów z dziedziny systemów eksperckich
i wentylacji c) posiada stopień naukowy co najmniej doktora.
•

głównego specjalisty, który: a) uczestniczył jako członek zespołu
badawczego w co najmniej trzech projektach badawczych, które dotyczyły
systemów eksperckich i wentylacyjnych, b) jest autorem lub współautorem co
najmniej 3 publikacji naukowych lub patentów z dziedziny proponowanego
projektu

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie informacji przedstawionej
w ofercie Oferenta
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi badawczej korzystny
z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia
materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej.
Zawartość oferty:
Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
•
•

pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut
badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją

badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę) wraz
z oświadczeniem, że Oferent posiada co najmniej kategorię B
•

datę przygotowania i termin ważności oferty

•

zakres i szczegółowy opis oferowanych w ramach oferty usług badawczych
oraz proponowanych do zastosowania rozwiązań technologicznych
opis posiadanych zasobów technicznych i kadrowych umożliwiających
realizację zamówienia
opis doświadczenia w realizacji podobnych zadań badawczych,
rozwojowych i wdrożeniowych

•
•
•

odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym
kryteriów wyboru oferty

•

cenę całkowitą netto i brutto

•
•

warunki i termin płatności
datę/okres realizacji przedmiotu oferty

•

dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)

•

podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem
oferty
Warunki zmiany umowy
W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania zamówienia okoliczności
uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez którąś ze
wskazanych przez Wykonawcę osób, Wykonawca będzie mógł zmienić personel
delegowany do wykonywania zamówienia – z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji
Wykonawca obowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę,
która spełnia wymogi określone w warunku udziału w postępowaniu - dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dla osoby, którą będzie miała
zastąpić.
Termin składania ofert:
08.08.2016 r.
Miejsce składania oraz otwarcia ofert:
Oferty należy składać:
•

Osobiście bądź listownie na adres: ul. Leopolda 29, 40-189 Katowice

lub
•

Mailem na adres : sevitel@sevitel.pl
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w dniu 16.08.2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie
firmy Sevitel Sp. z o.o.
Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Błaszkiewicz, tel. 32 7057320,
e-mail: agnieszka.blaszkiewicz@sevitel.pl

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania
punktacji:
1. Oferowana cena netto przedmiotu zamówienia - 35%
Najniższa oferowana cena netto (PLN)
WYNIK = --------------------------------------------------------------- x 35 pkt.
Cena netto badanej oferty (PLN)
2. Ocena parametryczna jednostki naukowej – 5%
A lub więcej - 5 pkt, B - 0 pkt.
3. Kompetencje oferenta wyrażone liczbą projektów B+R związanych
z opracowaniem algorytmów i oprogramowania systemu analiz
wentylacyjnych oraz opracowaniem i testami protokołu komunikacji
pomiędzy integrowanymi systemami. – 30%
Każdy zrealizowany projekt 3 pkt, max ilość punktów 30.
4. Kompetencje Oferenta wyrażone łączną liczbą publikacji naukowych
i zgłoszeń patentowych zespołu badawczego z zakresu opracowania
algorytmów i oprogramowania systemu analiz wentylacyjnych oraz
opracowania i testów protokołu komunikacji pomiędzy integrowanymi
systemami.– 30%
Każda publikacja lub patent 3 pkt, max ilość punktów 30.
Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100
Sposób oceny ofert:
Wygrywa oferta, która w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punktów

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który
uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację
przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym
wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie
projektu w ramach PO IR Działanie 1.1.1. „Szybka Ścieżka”.

