Bydgoszcz, 03.07.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Dane identyfikacyjne:
ALFA MED BYDGOSZCZ A FLADER SPÓŁKA JAWNA ul. Pastelozziego 7 85-095
Bydgoszcz, e-mail: mularskiego@gmail.com Osoba kontaktowa: Mateusz Mularski, tel.
+48 600262738.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi świadczonej przez Jednostkę Naukową,
polegającej na opracowaniu nowatorskiej technologii pozwalającej na mobilność skanera
wewnątrz ustnego wykorzystywanego w terenowych klinikach stomatologicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Etap I - Opracowanie cech konstrukcyjnych dla technologii mobilnej skanera wewnątrz
ustnego
Zadanie 1. Stworzenie koncepcji technologii pozwalającej na mobilność urządzenia
medycznego w postaci rysunków schematycznych przedstawiających budowę i zasadę
działania, uwzględniających przyjęte założenia projektowe. Weryfikacja postawionych
założeń na podstawie analizy koncepcji w świetle przyjętych kryteriów oceny dotyczących
aspektów technologicznych, ekonomicznych oraz medycznych.
Zadanie 2. Wykonanie modelu bryłowego CAD 3D spełniającego wymagania funkcjonalne i
wytrzymałościowe. Wykonanie obliczeń numerycznych wytrzymałości technologii mobilnej
skanera wewnątrz ustnego z zastosowaniem odpowiednich narzędzi numerycznych celem
sprawdzenia poprawności doboru przekroi elementów w ekstremalnych warunkach
atmosferycznych oraz transportu sprzętu medycznego.
Etap II - Przygotowanie do wdrożenia nowej technologii pozwalającej na mobilność skanera
wewnątrz ustnego wykorzystywanego w terenowych klinikach stomatologicznych do
działalności przedsiębiorstwa.
Zadanie 1. Wykonanie prototypu systemu do transportu mobilnego skanera wewnątrz
ustnego.
Zadanie 2. Realizacja badań doświadczalnych celem określenia wartości naprężeń i
odkształceń systemu do transportu mobilnego skanera wewnątrz ustnego. Weryfikacja
obliczeń numerycznych na podstawie wyników badań doświadczalnych.
2. Cel postępowania:
Prowadzone postępowanie dotyczy realizacji projektu obejmującego zakup usługi polegającej
na opracowaniu nowej lub znacząco ulepszonej technologii w ramach działania 2.3
“Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 “Bony na innowacje dla
MŚP – etap I usługowy” w ramach II Osi Priorytetowej “Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020.
III. KOD CPV
73000000-2: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: mularskiego@gmail.com lub przekazać
osobiście w terminie 12 dni, tj. do 15.07.2019r. do godziny 12:00 na adres: ul. Pestalozziego 7
85-095 Bydgoszcz. Liczy się data otrzymania przez Zamawiającego listu poczty
elektronicznej z Ofertą lub data osobistego złożenia oferty na adres Zamawiającego.
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU OFERTY
Realizacja prac będących przedmiotem zapytania powinna zostać wykonana w terminie nie
dłuższym niż 6 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu to

21.10.2019r.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
•
„organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w
art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których
mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.);
lub
spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
•
centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
•
przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
lub
akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub
Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o
Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).
VII. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na załączonym
formularzu (stanowiącym zał. nr 1) do dnia 12.07.2019r. do godziny 12:00 za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: mularskiego@gmail.com lub przekazać osobiście na adres
biura: ul. Pastelozziego 7 85-095 Bydgoszcz.
2. W przypadku składania Oferty na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie
skanu podpisanego dokumentu;
3.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Korespondencja w tej sprawie będzie
się odbywała za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niewskazania
przez Wykonawcę adresu email do korespondencji oferta zostanie rozpatrzona
wyłącznie na podstawie przedłożonych dokumentów.
4. Oferta powinna posiadać termin ważności nie krótszy niż 180 dni;
5. Zamawiający wyklucza możliwość składania Ofert częściowych i wariantowych;
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia
wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych
niezgodnych z prawdą.
VIII. PROCEDURA WYBORU OFERT:
1. Kryteria wyboru ofert:
Zamawiający ustala, że w przypadku spełnienia warunków wynikających z przedmiotu
zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i max wartości zamówienia, do oceny
ważnych ofert przyjmuje następujące kryteria:
•
Kryterium cena oferty (netto) oceniane będzie wg wzoru:

gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium cena oferty (netto)
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów
85 % - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium cena oferty – 80.
•

Kryterium termin realizacji zamówienia – określony w dniach (nie dłuższy niż 180
dni) będzie oceniany wg poniższych zasad:

gdzie:
P2 – liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia
Tn – termin najkrótszy wyrażony w dniach
Tb – termin określony w badanej ofercie wyrażony w dniach
100 - maksymalna liczba punktów
15% - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia – 20.
Liczba punktów przyznanych badanej ofercie P, to suma punktów z kryterium cena P1
(maksymalnie 80 pkt) i kryterium termin realizacji P2 (maksymalnie 20 pkt ).
P = P1+P2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą
oceny kryteriów od a) i b).
2. Tryb ogłoszenia wyników wyboru procedury przeprowadzenia zamówienia:
•

•
•

•
•

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w ciągu do 3 dni od terminu zakończenia
składania ofert. Wybór oferty nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilnoprawnego.
Zamawiający sporządzi protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni poprzez zamieszczenie
informacji
o
wybranym
wykonawcy
na
stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl , Zamawiający zawiadomi
Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na
adres e-mail wskazany w ofercie
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa warunkowa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

IX. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Oferta będzie podlegała wykluczeniu jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu tj. zał. nr 1;
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą/Oferentem, polegające 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,
- pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wnioskodawcy, 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.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku
postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie
spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o
udzielenie zamówienia.
X. INFORMACJE DODATKOWE
1. 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. Informacja o dokonaniu ewentualnych zmian będzie przekazywana
Oferentom z zachowaniem tego samego kanału komunikacji jak w przypadku publikacji
zapytania ofertowego. Wprowadzone zmiany będą wiążące dla oferentów z chwilą ich
publikacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, zmiany ilości i rodzaju zadań do wykonania w ramach usługi w
stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
oferty.
3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do
zawarcia umowy warunkowej (wiążącej Strony jedynie w przypadku podpisania przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3 “Proinnowacyjne
usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP – etap I
usługowy” w ramach II Osi Priorytetowej“ Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw
do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014-2020).
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsze zamówienie nie podlega procedurze oraz ograniczeniom zawartym w Ustawie z
dnia 29-01-2004r. Prawo zamówień publicznych.
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

ZAŁ. NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa wykonawcy (nazwa firmy i adres)
…………………………..
…………………………..
…………………………..
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu obejmującego zakup
usługi polegającej na opracowaniu nowej lub znacząco ulepszonej technologii w ramach
działania 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 “Bony na
innowacje dla MŚP – etap I usługowy” w ramach II Osi Priorytetowej “Wsparcie otoczenia i
potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 pn.: „Opracowanie nowatorskiej technologii
pozwalającej na mobilność skanera wewnątrz ustnego wykorzystywanego w terenowych
klinikach stomatologicznych.”
•
Dane dotyczące wykonawcy
•
„organizacje
prowadzące
badania i upowszechniające
wiedzę”, określone w art. 2
pkt 83 rozporządzenia KE
(UE) nr 651/2014 uznającego
niektóre rodzaje pomocy za
zgodne
z
rynkiem
wewnętrznym
w
zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu
posiadające przyznaną kategorię naukową
A+, A albo B na podstawie decyzji, o
których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z
dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.);
lub
spółki celowe uczelni, o których mowa w
art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
spółki celowe jednostki naukowej; lub
•
centra transferu technologii
uczelni, o których mowa w
Rodzaj Wykonawcy (właściwe
art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
podkreślić)
o szkolnictwie wyższym i
nauce; lub

•

Dane dotyczące wykonawcy
•

„organizacje
prowadzące
badania i upowszechniające
wiedzę”, określone w art. 2
pkt 83 rozporządzenia KE
(UE) nr 651/2014 uznającego
niektóre rodzaje pomocy za
zgodne
z
rynkiem
wewnętrznym
w
zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu
posiadające przyznaną kategorię naukową
A+, A albo B na podstawie decyzji, o
których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z
dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.);
lub
spółki celowe uczelni, o których mowa w
art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
spółki celowe jednostki naukowej; lub
•
centra transferu technologii
uczelni, o których mowa w
Rodzaj Wykonawcy (właściwe
art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
podkreślić)
o szkolnictwie wyższym i
nauce; lub
•
przedsiębiorcy posiadający
status centrum badawczorozwojowego, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
z dnia 30 maja 2008 r. o
niektórych
formach
wspierania
działalności
innowacyjnej (Dz. U. z 2018
r. poz. 141, z późn. zm.); lub
akredytowane laboratoria (posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji)
lub notyfikowane laboratoria przez
podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz.
155); lub
Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa
w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019
r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z
2019 r., poz. 534).
Nazwa Wykonawcy
Kategoria naukowa (dotyczy – pkt.1)
wynikająca z ostatniej ostatecznej
decyzji administracyjnej ministra
właściwego do spraw nauki. Proszę o
wskazanie danych identyfikujących
decyzję i okresu obowiązywania decyzji
Dokument założycielski powołujący
Wykonawcę (dotyczy – pkt. 2, 3, 5, 6) –

Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa
w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019
r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z
2019 r., poz. 534).
Nazwa Wykonawcy
Kategoria naukowa (dotyczy – pkt.1)
wynikająca z ostatniej ostatecznej
decyzji administracyjnej ministra
właściwego do spraw nauki. Proszę o
wskazanie danych identyfikujących
decyzję i okresu obowiązywania decyzji
Dokument założycielski powołujący
Wykonawcę (dotyczy – pkt. 2, 3, 5, 6) –
dane identyfikujące dokument m.in.
rodzaj, kto wydał, datę
Dokument potwierdzający posiadanie
statusu
centrum badawczorozwojowego (dotyczy pkt 4) – dane
identyfikujące dokument
NIP Wykonawcy
Adres siedziby i dane kontaktowe wykonawcy
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu (jeśli dotyczy)
Kod pocztowy
Nr telefonu osoby do kontaktu
(należy podać numer telefonu
stacjonarnego, chyba że osoba do
kontaktu posiada wyłącznie służbowy
telefon komórkowy to należy podać ten
numer)
Adres e-mail osoby do kontaktu

•

C
e
n
a
n
e
t
t
o
:
…
…
…
…
zł ......................................................................................................
Cena netto słownie: ………………………………….. 00/100
Cena brutto: ………. zł ...................................................................................................
Cena brutto słownie: …………………………………. 00/100 .....
•
Termin realizacji usługi - … dni. Okres realizacji od …. do …
•

Potwierdzam, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo w sposób opisany w pkt IX zapytania ofertowego.

Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki akceptuję.

Oferta jest ważna do dnia ………… 2019 roku.
................................................................
(data, podpis i pieczątka
Wykonawcy)

