
 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21 sierpnia 2017 r. 

 

Designers Sp. z  o.o. zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2. 

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz 

rozwojowych i innowacyjnych  

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i 

równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

 

1. Nazwa i adres  Zamawiającego 

Designers Sp. z  o.o.  
ul. Szuberta 27 
02-408 Warszawa 
NIP 118-00-36-097 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na wykonaniu modułu laserowego: 

 

1. Moduł o zasięgu 300m przy 90% odbicia, rozbieżność wiązki 1,2 m rad, szybkość skanowania min. 50.000 
pomiarów na sekundę,  maksymalny rozmiar modułu 3x5x3 cm wraz z elektroniką sterującą ilość sztuk min 6 

2. Moduł synchronizacji i jednoczesnego wyzwalania kilku laserów i kompletowanie danych w  ustandaryzowane 
pakiety z danego czasu. 

3. Moduł przesyłu pakietów po złączu obrotowym światłowodowym  
4. Prace rozwojowe - -integracja z firmware i aplikacjami Designers 
 

Koszty materiałów niezbędnych do realizacji powyższych etapów – po stronie Zamawiającego.  
 

Celem projektu nr RPMA.01.02.00-14-7578/17 pt. „Opracowanie i skonstruowanie dookólnego laserowego urządzenia 
skanującego” jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania własnej technologii 

laserowych urządzeń skanujących, które poprzez swoje nowe cechy i funkcjonalności będą stanowiły o wdrożenie 
innowacyjnego w skali świata rozwiązania pomiarowego. 

 
Kod CPV: 73000000-2 

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu  

 

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria. Niespełnienie 

jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty: 

1. Posiadanie statusu: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki 

naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 

83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości 

działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których 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. 



 

2. Posiadanie doświadczenia w realizacji usług związanych z techniką laserową. Potwierdzeniem powyższego 

doświadczenia będzie wykaz zrealizowanych usług, dokumenty potwierdzające prace zbieżne z tematyką 

zapytania ofertowego lub lista referencji.  

 

4. Terminy i warunki realizacji zamówienia 

 

a) Maksymalny termin realizacji zamówienia:  30 września 2018 r.  
Realizacja usługi musi być potwierdzona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag 
Zamawiającego.  

b) Oferent jest zobowiązany poinformować zamawiającego mailowo lub telefonicznie o terminie odbioru usługi 
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym. 

c) W przypadku stwierdzenie, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma 
prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy wolnego od wad. 
 

5. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:  

Cena – 80 % 

Termin realizacji usługi  – 20%  

Sposób oceny kryteriów 

O = C + T  

O – łączna ocena oferty (maksymalnie 100 punktów) 

C – cena 

T – termin realizacji 

 

1. Cena 

C - cena oferty netto (maksymalna - 80 punktów) 

C = (C_min / C_x)*80 

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę netto 

C_min – najniższa cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie 

C_x - cena netto rozpatrywanej oferty 

 

2. Termin realizacji  

 

T – liczba punktów przyznanych za kryterium termin realizacji (maksymalnie – 20 punktów) 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.05.2018 r. – 20 punktów 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.07.2018 r. – 15 punktów 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2018 r. – 10 punktów 

 

6. Opis sposobu przygotowania ofert 

a) Wymagania podstawowe: 

 Oferta powinna być sporządzona na druku „Oferta cenowa” (Załącznik nr 1). 

 Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.  

 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania. 

 Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od dnia jej wystawienia. 

 Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 



 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - zamówienie nie jest podzielone na 

części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

 Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej 

oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta 

Cena oferty musi być określona w PLN, podana w formularzu ofertowym jako cena netto (cyfrowo i słownie). 

W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne 

zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy oraz koszty opakowania 

i oznakowania wyrobu.  

Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta  

 

7. Termin i sposób złożenia oferty 

a) Termin złożenia oferty upływa z dniem 22 września 2017 r. 

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie Designers Sp. z o.o., ul. 

Szuberta 27, 02-408 Warszawa lub też przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: 

ja@designers.pl  

b) Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem itp. liczy się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

d) Wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.  

 

8. Zasady wyboru ofert: 

a)  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania 

     ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, 

     a oferta nie została odrzucona). 

b)  O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów określoną w oparciu o  

wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria. 

 

9. Wykluczenia 

 

 Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

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. 

 

10. Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty 

• Informacja o niniejszym zapytaniu dostarczona zostanie zamieszczona na stronie internetowej  

http://www.designers.pl  

• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej  

http://www.designers.pl 

• Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami/ Wykonawcami 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Osoba upoważniona do udzielenia informacji o postępowaniu – Pan Andrzej Jagura, e-mail: 

ja@designers.pl, tel. 696 493 985 

 

12. Dodatkowe informacje 

a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również 

możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

b) Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 

c) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

13. Warunki zmiany umowy 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego z następujących powodów: 

 

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w 

następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków 

Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem, że taka potrzeba wyniknie ze strony 

Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w 

szczególności gdy: 

- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy; 

- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia; 

- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT; 

- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia; 

- zmiana umowy jest następstwem wprowadzenia zmian, których na etapie jej podpisywania zarówno Zamawiający 

jak i Wykonawca nie był w stanie przewidzieć z uwagi na badawczo-rozwojowy charakter świadczonych usług i 

realizowanego projektu; 

- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej; 

2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie 

oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku 

wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg 

podmiotów mogących złożyć ofertę. 

3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też 

Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym 

konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka 

potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej 

lub też Pośredniczącej 

  

Prace zamienne i dodatkowe: 

 

1. Zamawiający ma prawo do zlecenia w czasie realizacji Umowy wykonania prac dodatkowych i zamiennych. 

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wykonać te prace po uprzednim ustaleniu terminu 

wykonania wszystkich prac objętych Umową i wynagrodzenia za prace dodatkowe lub zamienne. 

2. Jeżeli prace dodatkowe lub zamienne pociągają za sobą wzrost kosztów po stronie Wykonawcy przekaże on 

Zamawiającemu pisemną ofertę wskazującą proponowane przez Wykonawcę dodatkowe wynagrodzenie z tego 

tytułu. Jeśli prace zamienne lub dodatkowe prowadzą do opóźnień czasowych w realizacji robót objętych 

mailto:dariusz.sadowinski@saddar.eu


 

Umową, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić to w swojej ofercie, podając przewidywany czas opóźnienia 

realizacji  usługi z tego tytułu. 

3. Wykonawca przystąpi do realizacji wyżej wymienionych prac dodatkowych lub zamiennych dopiero po  uprzednim 

zawarciu aneksu do umowy.  

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C. dotyczące 

przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej 

umowy. 

 

14.  Załączniki do zapytania ofertowego 

Zał. nr 1 – Oferta cenowa 

Zał. nr 2 – Wzór umowy z wykonawcą 

 

 


