Tuchów, dnia 6 stycznia 2016 r

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości powyżej 50 000 zł netto
Rodzaj zamówienia: usługa
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: WIMED Oznakowanie Dróg Spółka z o.o; 33-170 Tuchów, ul.
Tarnowska 48, KRS: 0000270367.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1) Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Przedmiotem

zamówienia

jest

wykonanie

projektu

wzorniczego

obejmującego

opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych ławeczki wielofunkcyjnej do
treningu siłowego i siłowo-wytrzymałościowego wszystkich partii ciała. Ze względów
metodycznych i dla ułatwienia kompozycji ćwiczeń układ mięśniowy człowieka
podzielono na sześć tzw. grup mięśniowych, których przetrenowanie podczas jednostki
treningowej zapewnia kompleksowy trening. Są to mięśnie ramion, naramienne, klatki
piersiowej, brzucha, grzbietu i nóg. Kształt ławeczki oraz proponowane rozwiązania
mają umożliwić treningi w różnych wariantach: 1) przy użyciu tylko oporu własnego
ciężaru ciała, 2) z użyciem oporu zewnętrznego, 3) z użyciem zamocowanych do
przygotowanych otworów gum o różnym stopniu rozciągliwości.
Ławeczka wielofunkcyjna przeznaczona ma być w szczególności do treningu
rekreacyjnego, ale także uzupełniającego sportowego w zasadzie dla wszystkich
dyscyplin

sportowych.

Powinna

posiadać

różne

możliwości

ułożenia

oraz

wszechstronne wykorzystanie tzn. jako przyrząd a także jako podstawa do zawieszenia
obciążenia.

2.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV –73210000-7,):
2.3) Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30 listopad 2016 r.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
3.1) Wyszczególnione prace planowane są do realizacji w ramach projektu, który
ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Gospodarka Wiedzy,
Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na
innowacje. Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. poddziałania ogłoszoną przez
Małopolskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 23 października 2015 r. i w
szczególności zgodnie z Regulaminem konkursu §18 punkt 5.
Wykonawcą usług, o których mowa w ust. 4, może być wyłącznie:

1) jednostka naukowa, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 12 Regulaminu, posiadająca
przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w ww. ustawie i posiadająca
siedzibę na terytorium RP,
2) przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 13 Regulaminu oraz posiadający siedzibę
na terytorium RP,
3)

niezależna

jednostka,

stanowiąca

akredytowane

laboratorium

(posiadająca

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w
aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych
jednostkach

certyfikujących

i

jednostkach

kontrolujących

oraz

notyfikowanych

laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
4) instytucja otoczenia biznesu (IOB) – ośrodek innowacji, tj. podmiot posiadający
osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP, zaliczający się do kategorii
obejmującej: parki technologiczne (w tym parki naukowe, badawcze, przemysłowotechnologiczne), inkubatory technologiczne, spółki celowe uczelni oraz centra transferu
technologii, których działalność polega głównie na: świadczeniu usług badawczorozwojowych; świadczeniu usług doradczych w zakresie: badań naukowych, prac
rozwojowych,

wsparcia

innowacji,

transferu

technologii

lub

praw

własności

intelektualnej; sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych; dzierżawie, najmie
nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych,
prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej.
Do udziału w postępowaniu zaproszone są podmioty spełniające powyższe kryteria. W
celu

potwierdzenia,

oferent

przedstawi

dokument

potwierdzający

spełnienie

powyższego warunku.
W ramach projektu niedopuszczalne jest podzlecanie usług (w jakimkolwiek zakresie)
innym niż wygrany wykonawca.

3.2) Oferent zobowiązany jest do udokumentowania swojego doświadczenia w
obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia/lub obszarach pokrewnych,

poprzez

wskazanie w treści oferty informacji odnoszących się do tej kwestii i potwierdzania
wykonania co najmniej jednej usługi

poprzez dostarczenie referencji bądź innego

potwierdzenia wykonania usługi.

3.3) Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania
przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia
zawodowy

minimum

jednej

osoby,

która

powinien przedstawić życiorys

prowadzić

będzie

badania

będące

przedmiotem zamówienia i posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia/lub w
obszarach pokrewnych.

4. KRYTERIA OCENY OFERT
4.1) Cena – 70 punktów (70%),
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Cena oferty= Cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 70 pkt
4.2) potencjał Wykonawcy do wykonania usługi
4.2.1) informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
kryterium oceny oferty,
Doświadczenie w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia/lub obszarach
pokrewnych 30 punktów (30%)
4.2.2) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty:
10 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty,
których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (1-3)
20 pkt. –liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty,
których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (4-5)
30 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty,
których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (>5) .
W celu dokonania oceny doświadczenia Oferent przedstawi zestawienie wykonanych usług
potwierdzających doświadczenie w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia/lub
obszarach pokrewnych.
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 1.2 Badania i innowacje w
przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.
5. ZMIANA UMOWY
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za
wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca
danych adresowych stron umowy).
6. ADRES STRONY
www.wimed.pl

INTERNETOWEJ,

NA

KTÓREJ

ZAMIESZCZONO

OGŁOSZENIE:

7. FORMA SKŁADANIA OFERT:
Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej.
8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
00

Miejsce i termin: 33-170 Tuchów, ul. Tarnowska 48,18 stycznia 2016 do godz. 14. .
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ(okres obowiązywania oferty nie mniej niż 3 miesiące):
Okres w dniach: 90 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
10. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie
mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania

kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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
przeprowadzeniem 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.
11. INFORMACJE DODATKOWE:
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu
Województwa Małopolskiego.
12. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Paweł Gabryel tel. 695 803 047; e-mail: pawel.gabryel@wimed.pl

…………………………………………………….
(data i podpis Zamawiającego)

Załącznik nr 8
do wniosku o dofinansowanie

CZĘŚĆ B Wzór oferty
......................................
(nazwa oferenta)
.......................................
(adres)
.......................................
(nr telefonu)
.......................................
(NIP)
OFERTA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.
………………………………………………………………….
2. Kod CPV (np. 73200000-4).
3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) ……..
4. Termin realizacji zamówienia: …………………………
5. Termin związania ofertą wynosi …………..… dni od ostatecznego terminu składania ofert,
tj. do dnia …………………………….
6. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: …
7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia …………………………………………………… za cenę
netto ……………….…………………. zł,brutto ………………………………… zł.
8. Opis potencjału Wykonawcy umożliwiającego realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia
(np. poprzez wykazanie zasobów: organizacyjnych i sprzętowych oraz określenie liczby
pracowników ze stopniem naukowym zaangażowanych w realizację zamówienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego):
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
9. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku powiązań:
Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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
przeprowadzeniem 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.

10. Dodatkowe informacje: ….
11. Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki: ….
Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. Raport ten będzie podstawą do wypłacenia
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

...............................,……………
……………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)
(pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy)

