ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia

„DORADZTWO I PRZEKAZANIE WIEDZY TECHNICZNEJ
Z ZAKRESU PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH INTELIGENTNYCH SIECI”

prowadzonego w związku z realizacją projektu
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w ramach Działania 2.1.
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w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
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ENFORMATIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

I. Zamawiający
ENFORMATIC sp. z o.o.
ul. Mieszka I 73A
35-303 Rzeszów
NIP 8133297173
REGON: 691695432
www.enformatic.pl
lab@enformatic.pl
tel. +48 17 717 5000
fax +48 17 717 5008
tel. +48 509 226 955
nr rachunku bankowego: 51 9164 0008 2008 0001 8252 0001

II. Tryb udzielenia zamówienia
1.

Udzielenie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu

Spójności

na

lata

2014-2020”.

Postępowanie

prowadzone

jest

z zachowaniem zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
2.

Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 poz.1025
z późn. zm.).

3.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

4.

Dokumentację zamówienia można uzyskać wyłącznie w formie elektronicznej pod
adresami wskazanymi w pkt 5.

5.

Dokumentacja jest dostępna na stronach:
- strona internetowa Zamawiającego: http://www.enformatic.pl
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- oraz na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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III. Informacje ogólne
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „UTWORZENIE CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI”. Projekt przeznaczony jest do
realizacji w ramach współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Programu
Operacyjnego

Inteligentny

Rozwój

lata

2014-2020,

Działanie

2.1.

Nr

wniosku

o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0025/17.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa i przekazania wiedzy
technicznej z zakresu prac badawczo-rozwojowych inteligentnych sieci w siedzibie
Zamawiającego. Zakres tematyczny obejmuje:
a) Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej w zakresie metod i środków
prowadzenia

badań,

wykorzystania

stanowisk

badawczych,

scenariuszy

eksperymentów dla poniższych obszarów badawczych:
1. Dobór indywidualnych parametrów transmisji w obszarze dostępu do sieci Internet
i oferowanych usług - Internet on Demand.
2. Aktywne zarządzanie rozproszoną strukturą sieciową i inną w środowisku MŚP.
3. Przemysł w chmurze (ang. Industry as a Service IDaaS).
4. Telemedycyna - transfer danych z wykorzystaniem technologii
teleinformatycznych.
b) Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej w obszarach:
1. Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej w zakresie konfiguracji i obsługi
stanowisk badawczych zaplanowanych do wykorzystywania w projekcie.
2. Doradztwo w zakresie planowania prac badawczych.
3. Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich metod i środków do realizacji
wybranych prac badawczych.
4. Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej w zakresie tworzenia scenariuszy
eksperymentów badawczych, opracowywania wyników oraz wnioskowania.
c) Przekazanie wyników doradztwa Zamawiającemu – w trakcie realizacji prac
z zespołem badawczym wskazanym przez Zamawiającego: nie rzadziej niż 4 razy
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Wykonawca jest zobowiązany do organizowania w siedzibie Zamawiającego spotkań

w każdym miesiącu trwania umowy w terminach wskazanych przez Zamawiającego
z tygodniowym wyprzedzeniem. W trakcie tych spotkań dyskutowane będą bieżące
postępy prac. Na zakończenie oferent przekaże zamawiającemu raport końcowy
z doradztwa opisujący wyniki przeprowadzonych prac.
Miejsce wykonywania doradztwa: siedziba Zamawiającego.
Czas trwania poszczególnych zakresów tematycznych doradztwa będzie uzależniony od
indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
UWAGA:
Szczegółowy opis stanowisk badawczych oraz planowanych prac badawczych zostanie
udostępniony zainteresowanym Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego po
uprzednim podpisaniu przez nich Umowy o zachowaniu poufności – załącznik nr 8 do
formularza oferty.

2.

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa;
73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju;
73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz
pokrewne usługi doradcze.

3.

W

swojej

wycenie

Wykonawca

powinien

przewidzieć

wykonanie

wszystkich

niezbędnych usług oraz zakup wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania
całości prac.
4.

Przedmiot Zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z
zachowaniem najwyższej staranności i zachowaniem poufności pozyskanych w trakcie
wykonywania przedmiotu zamówienia informacji.

5.

Kwota ofertowa Wykonawcy musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Zamówienia.

6.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób
wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji ofertowej.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Zamówienia
nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego
określonego ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy wyłącznie za
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7.

prawidłowo zrealizowany przedmiot Zamówienia.
V. Termin zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: od 22.06.2019 do 29.02.2020.
We wskazanym terminie Wykonawca będzie zobowiązany wykonać wszelkie prace
będące przedmiotem niniejszego zapytania jak również przekazać Zamawiającemu
raport końcowy opisujący wyniki przeprowadzonych prac.
2. Wskazany wyżej termin zakończenia może zostać zmieniony przez Zamawiającego
w porozumieniu z Wykonawcą jedynie w przypadku, gdy prace będące przedmiotem
niniejszego zapytania zostaną zakończone przez Wykonawcę wcześniej.

VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie poniższych
warunków:
1) Wymagania dotyczące statusu Wykonawcy:
Zaproszenie do składania ofert dotyczy wyłącznie wymienionych poniżej potencjalnych
wykonawców - to jest jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt. 9
Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 87):
- podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
- jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201);
- instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz.1158, 1452 i 2201);
- międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych
przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- Polskiej Akademii Umiejętności
-inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a–e, posiadające osobowość prawną
i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających
status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja

730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473);
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2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz.

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt.1) Wykonawca przedstawi
potwierdzony za zgodność z oryginałem statut jednostki naukowej.
2) Wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat
przed złożeniem oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
czasie, wykonali co najmniej:
a) dwa doradztwa w zakresie stanowisk badawczych oraz co najmniej jedną pracę
badawczą zleconą z przemysłu w zakresie opracowania koncepcji struktury
laboratorium

lub

stanowiska

badawczego/

laboratoryjnego

lub

elementów

składowych stanowiska badawczego/ laboratoryjnego; lub
b) trzy umowy, w ramach których zrealizowane zostały prace badawcze
wymagające stworzenia dedykowanego stanowiska badawczego/testowego
lub jego elementów.
Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 2) Wykonawca przedstawi wykaz
zrealizowanych doradztw w zakresie w zakresie stanowisk badawczych oraz prac
badawczych z przemysłu w zakresie opracowania koncepcji struktury laboratorium lub
stanowiska

badawczego/laboratoryjnego

lub

elementów

składowych

stanowiska

badawczego/ laboratoryjnego - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
3) Wymagania dotyczące potencjału kadrowego Wykonawcy:
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje co najmniej dwoma
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi:
a)

Wykształcenie wyższe techniczne na poziomie doktorskim w dyscyplinie informatyka
lub energetyka lub telekomunikacja.

b)

Doświadczenie w obszarze projektowania systemów i sieci komputerowych,
eksploatacji sieci komputerowych, zarządzania systemami i sieciami komputerowymi.
artykuły opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w okresie
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Doświadczenie to musi być udokumentowane poprzez przynajmniej 2 recenzowane

ostatnich 5 lat. Wskazane przez Wykonawcę osoby uczestniczące w wykonaniu
zamówienia muszą być autorami/ współautorami wykazanych artykułów.
c)

Posiadanie przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia doświadczenia w
zakresie realizacji prac zleconych z przemysłu w obszarze sieci komputerowych tj.
udział w zespole badawczym realizującym takie prace. Doświadczenie to musi być
udokumentowane podpisaniem przez jednostkę naukową przynajmniej 2 umów na
realizację prac badawczych w obszarze sieci komputerowych w ciągu ostatnich 5 lat.
Wskazane przez Wykonawcę osoby musiały być członkami powołanego przez
jednostkę badawczą zespołu wyznaczonego do realizacji opisanych w tym
punkcie prac.

d)

Doświadczenie w zakresie pracy z generatorami ruchu, to jest: doświadczenie
w

przeprowadzaniu

testów

wydajności

sieci

za

pomocą

sprzętowego

lub

programowego generatora ruchu. Doświadczenie to musi być udokumentowane
poprzez przynajmniej 2 recenzowane artykuły opublikowane w czasopiśmie o zasięgu
międzynarodowym lub raport zrealizowany na zlecenie instytucji publicznej (w ramach
artykułu lub raportu muszą być zaprezentowane wyniki badań lub testów
zrealizowanych przy wykorzystaniu generatora sprzętowego lub programowego)
w ciągu ostatnich 5 lat. Wskazane przez Wykonawcę osoby uczestniczące
w wykonaniu zamówienia muszą być autorami/współautorami wskazanych
artykułów lub raportów.
e)

Doświadczenie w ocenie innowacyjności rozwiązań informatycznych. Doświadczenie
to musi być udokumentowane poprzez opracowanie przez zgłoszone osoby
przynajmniej 2 opinii o innowacyjności usług lub produktów z obszaru systemów
i sieci informatycznych realizowanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych przez
Jednostkę naukową w ciągu ostatnich 5 lat. Wskazane przez Wykonawcę osoby
musiały być członkami powołanego przez jednostkę badawczą zespołu
wyznaczonego do realizacji opisanych w tym punkcie prac.
Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 3) Wykonawca załączy do

zapytania ofertowego.
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oferty Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do

4) Wymagania dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy:
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że jego sytuacja ekonomiczna
i finansowa umożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności w stosunku
do Wykonawcy nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono
upadłości, nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne.
Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 4) Wykonawca składa wraz
ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do zapytania
ofertowego.
2) Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo
i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
d)

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,
e)

istnieniu

relacji

gospodarczych

lub

osobowych

pomiędzy

wykonawcą

dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas,
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a zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera

gdy zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub
grupą osób fizycznych działających wspólnie.

W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują
powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa wraz ofertą wypełnione
i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu
metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.
6) Zamawiający

dopuszcza

możliwość

jednokrotnego

wezwania

wykonawcy

do

uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
7) Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem jego oferty.
8) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy gdy:
a) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
c) Wykonawca zaoferował rażąco niską cenę;
d) Oferta stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Andrzej Kraska
tel. +48 17 717 5000, kom. 509 226 955,
adres e-mail: lab@enformatic.pl
2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać sobie wzajemnie drogą
3. Dokumentacja zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej pod adresami:
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elektroniczną.

strona

internetowa

Zamawiającego:

http://www.enformatic.pl

oraz

na

stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

VIII. Termin związania ofertą
1.

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

2.

W

uzasadnionych

przypadkach,

przed

upływem

terminu

związania

ofertą,

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu. Zamawiający może również przedłużyć termin związania ofertą na
wniosek Wykonawcy.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert
1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom
zapytania ofertowego.

2.

Ofertę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

3.

Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o
których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego winny być sporządzone
zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami
(załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

4.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem
oferty.

5.

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być wyrażona
w jednostkach pieniężnych PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Podając
cenę należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową
realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz
ewentualnych rabatów i upustów.
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6.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się

7.

wariantowości cen za zrealizowanie zamówienia.
Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie

8.

wiążąca dla zawieranej umowy z zastrzeżeniem pkt. XIV ppkt. 10 lit. b).
9.

Okres zawiązania ofertą nie może być krótszy niż termin podany w pkt. VIII.

10.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. VI zapytania oraz inne
wymagane treścią zapytania dokumenty.

11.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazem: „ZMIANA OFERTY”.

12.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego
rejestru. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z
właściwego rejestru do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo / umocowanie prawne
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

13.

Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby)
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

14.

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia dokumentu/ów
stanowiącego/ych tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. W takim przypadku
należy umieścić ten dokument/y w odrębnym załączniku wraz z oświadczeniem
(adnotacją), że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie
mogą być ogólnie udostępniane.

15.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

16.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z
„Oferta na: Wykonanie prac projektowych i budowlano-montażowych w ramach
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treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

zadania inwestycyjnego pn.: „Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej
z zakresu prac badawczo-rozwojowych inteligentnych sieci” realizowanego
w

ramach

projektu

pn.

„UTWORZENIE

CENTRUM

BADAWCZO-

ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI”. Nie otwierać przed 18.06.2019
godz. 12:10”
Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego.

X. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego w
terminie do 18.06.2019 do godz. 12:00 na adres:
ENFORMATIC sp. z o.o. ul. Mieszka I 73A, 35-303 Rzeszów.
2. Otwarcie ofert nastąpi 18.06.2019 o godzinie 12:10 w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie
zwrócone bez otwierania.
4. Informacje o ewentualnych zmianach w treści zapytania ofertowego będą
umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.enformatic.pl oraz
na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena (C)
oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D).
Cena (C) – 70% (max 70 pkt.)
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) - 30% (max 30 pkt.)
Ocena Oferty (O) stanowi sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria.

L.p.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena zamówienia (brutto) (C) za kompleksowe wykonanie

70%

przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym

Maksymalnie
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O=C+D

– waga 70 pkt.

Wykonawca

Wskaźnik Ceny Oferty (C). Kryterium liczone wg wzoru:

może uzyskać

C = (Cn/Co) x 70

w tym

Gdzie:

kryterium 70

Cn – najniższa cena brutto oferty w PLN spośród rozpatrywanych,

pkt

Co – cena brutto oferty badanej w PLN
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

30%

- waga 30 pkt.:

Maksymalnie

1) Doświadczenie w obszarze projektowania systemów i sieci

Wykonawca

komputerowych, eksploatacji sieci komputerowych, zarządzania

może uzyskać

systemami i sieciami komputerowymi udokumentowane poprzez

w tym

przynajmniej:

kryterium 30

a) 2 recenzowane artykuły opublikowane w czasopismach o

pkt

zasięgu międzynarodowym w okresie ostatnich 5 lat – 0 pkt;
b) 3 recenzowane artykuły opublikowane w czasopismach o
zasięgu międzynarodowym w okresie ostatnich 5 lat – 10 pkt.
2) Doświadczenie w zakresie pracy z generatorami ruchu, to jest:
doświadczenie w przeprowadzaniu testów wydajności sieci za
pomocą sprzętowego lub programowego generatora ruchu.
Doświadczenie to musi być udokumentowane poprzez przynajmniej:
a) 2 recenzowane artykuły opublikowane w czasopiśmie o zasięgu
międzynarodowym lub raport zrealizowany na zlecenie instytucji
publicznej (w ramach artykułu lub raportu muszą być
zaprezentowane wyniki badań lub testów zrealizowanych przy
wykorzystaniu generatora sprzętowego lub programowego) w ciągu
ostatnich 5 lat – 0 pkt.
b) 3 recenzowane artykuły opublikowane w czasopiśmie o zasięgu
międzynarodowym lub raport zrealizowany na zlecenie instytucji
publicznej (w ramach artykułu lub raportu muszą być
zaprezentowane wyniki badań lub testów zrealizowanych przy
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2

wykorzystaniu generatora sprzętowego lub programowego) w ciągu
ostatnich 5 lat – 10 pkt.
3) Doświadczenie w ocenie innowacyjności rozwiązań
informatycznych. Doświadczenie to musi być udokumentowane
poprzez opracowanie przynajmniej:
a) 2 opinii o innowacyjności usług lub produktów z obszaru
systemów i sieci informatycznych realizowanych na zlecenie
podmiotów zewnętrznych przez Jednostkę naukową w ciągu
ostatniego roku – 0 pkt. Wskazane przez Wykonawcę osoby musiały
być członkami powołanego przez jednostkę badawczą zespołu
wyznaczonego do realizacji opisanych w tym punkcie prac.
b) minimum 3 opinii o innowacyjności usług lub produktów z obszaru
systemów i sieci informatycznych realizowanych na zlecenie
podmiotów zewnętrznych przez Jednostkę naukową w ciągu
ostatnich 5 lat – 10 pkt. Wskazane przez Wykonawcę osoby musiały
być członkami powołanego przez jednostkę badawczą zespołu
wyznaczonego do realizacji opisanych w tym punkcie prac.

2. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane
powyżej kryteria. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco niskiej,
niewspółmiernej do średnich cen rynkowych.
4. Oceny dokonywać będzie trzyosobowa komisja wyłoniona przez Enformatic sp. z o.o.
5. Wykonawca, który otrzymał największą ilość punktów zostanie poinformowany
o terminie podpisania umowy.
6. Przed

terminem

podpisania

umowy

wykonawca

zobowiązany

jest

wnieść

oferty.
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zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto złożonej

XII. Wzór umowy
Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do zapytania
ofertowego. Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć zaparafowany wzór umowy.
XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie może być wnoszone jednej w formie pieniężnej. Od Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą, będzie wymagane wniesienie
przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny oferty brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie to powinno zostać wpłacone przelewem na konto bankowe
Zamawiającego, Nr konta bankowego: 51 9164 0008 2008 0001 8252 0001.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
następujący sposób:
a) 100 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
XIV. Pozostałe informacje
1. W

ramach

zamówienia

nie

ma

możliwości

składania

ofert

wariantowych,

warunkowych oraz częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie
zasady konkurencyjności tzw. zamówień uzupełniających.
jego etapie bez podania przyczyny, a Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu
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3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym

żadnych roszczeń.
4. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
5. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;
d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w
interesie Zamawiającego.
6. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi
Wykonawca. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i
innych kosztów udziału w postępowaniu.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i
ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców
wraz z wyjaśnieniami będą publikowane m.in. na stronie internetowej Zamawiającego
oraz na stronie bazy konkurencyjności. Stają się one integralną częścią zapytania
ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania
ofertowego, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie
do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy już
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez
10. Zamawiający zapłaci wykonawcy cenę za realizację zamówienia zgodnie z zapisami
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Zamawiającego.

umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.
11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następującym zakresie:
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadkach wskazanych

a)
w

projekcie

umowy

oraz

zaistnienia

okoliczności

leżących

po

stronie

Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami
płatniczymi lub innymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie:

b)

− w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej
zmiany,
− w przypadku rezygnacji z wykonania części zamówienia o kwotę stanowiącą
wartość niewykonanej części.
c)

Inne:

− w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron;
−

w

przypadku

zaistnienia

okoliczności

spowodowanych

czynnikami

zewnętrznymi, m.in. siła wyższa, mogące uniemożliwić lub mające wpływ na
realizację postanowień umowy;
−

w przypadku uzasadnionych zmian zakresu lub metody wykonania przedmiotu

umowy, której to zmiany w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć,
−

obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.

−

w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za

uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na
kluczowe stanowiska kierownicze,
12. Do oferty należy załączyć:
Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1,

2)

Formularz cenowy - załącznik nr 2,

3)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - załącznik nr 3,
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1)
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4)

Wykaz zrealizowanego doradztwa oraz prac badawczych jednostki naukowej -

załącznik nr 4,
5)

Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia - załącznik nr 5,

6)

Oświadczenie - załącznik nr 6,

7)

Wzór umowy – załącznik nr 7,

8)

Wzór umowy o poufności – załącznik nr 8.

13. 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”, informuję, że:
a)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENFORMATIC sp. z o.o. ul.
Mieszka I 73A 35-303 Rzeszów

b)

inspektorem ochrony danych osobowych w ENFORMATIC sp. z o.o. jest Pan
Andrzej Kraska, kontakt: tel. +48 17 717 5000, kom. 509 226 955, adres e-mail:
lab@enformatic.pl

c)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie usługi doradztwa i przekazania wiedzy technicznej z zakresu prac
badawczo-rozwojowych inteligentnych sieci w ramach projektu pn.: „UTWORZENIE
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI w trybie
zapytania ofertowego;

d)

Dane są zbierane i przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków
pochodzących z UE - na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od
podmiotów zainteresowanych uczestnictwem

w postępowaniu o

udzielenie

zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona
Europejskiego

zostanie

dokumentacja

Funduszu

Rozwoju

postępowania

Regionalnego,

zgodnie

z

Europejskiego

wytycznymi
Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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e)

f)

Rodzaj pozyskiwanych danych: np. dane osobowe, adresowe i in. niezbędne dla
prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

g)

Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż
uprawnione na podstawie przepisów prawa.

h)

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

i)

Pozyskane dane będą przechowywane przez okres trwałości projektów tj. 3 lat od
zakończenia projektu.

j)
−

posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
k)

nie przysługuje Pani/Panu:

−

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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

XV. Załączniki
1) Formularz Oferty - załącznik nr 1,
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - załącznik nr 3,
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2) Formularz cenowy - załącznik nr 2,

4) Wykaz zrealizowanego doradztwa oraz prac badawczych jednostki naukowej załącznik nr 4,
5) Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia - załącznik nr 5,
6) Oświadczenie – załącznik nr 6,
7) Wzór umowy - załącznik nr 7,
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8) Wzór umowy o poufności – załącznik nr 8.
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