Kraków, 17.08.2017r.
Zapytanie ofertowe nr 1/2017/MRPO
dotyczące wyboru wykonawcy badań zewnętrznych w projekcie: „Model matematyczny jako
integralny element systemu optymalizującego dobór i lokalizację urządzeń drukujących dla redukcji
kosztów druku”, który jest opracowywany w ramach konkursu 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe
przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe ma charakter warunkowy, w przypadku nie uzyskania
dofinansowania na niniejszy projekt zapytanie ofertowe nie będzie realizowane.
I.

ZAMAWIAJĄCY

Blue Brain sp. z o.o. sp. k.
Ul. Księdza Trockiego 22
Kraków 30-394
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań zewnętrznych w ramach badań
przemysłowych oraz prac rozwojowych zgodne ze specyfikacją, która jest opisana w załączniku nr 2
do w/w zapytania ofertowego.
KOD CPV: 73000000-2 / Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze.
III.

TERMIN REALIZACJI ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w dniach:
Przewidywany termin realizacji zamówienia:

IV.

17.08.2017 – 25.08.2017
do 30.09.2019

KRYTERIA OCENY OFERT:

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Cena netto - waga 80%
2. Bezpłatne wsparcie i konsultacje po realizacji zadania - waga 20%
Punkty przyznawane w ww. kryteriach będą ustalane według wzorów:
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
- Cof - cena brutto podana w ofercie
Bezpłatne wsparcie i konsultacje po realizacji zadania
Liczba punktów = ( Bof/Bomax) x 100 x waga
gdzie:
- Bmax – najdłuższy okres bezpłatnego wsparcia i konsultacji po realizacji zlecenia w miesiącach
- Bof - okres bezpłatnego wsparcia i konsultacji po realizacji zlecenia w miesiącach w ofercie

Punkty uzyskane przez ofertę w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert zostaną zsumowane.
Suma punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie najwięcej punktów
zgodnie z punktacją wskazaną powyżej.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych lub cząstkowych.
Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru
oraz specyfikacji technicznej (w tym zapoznać się z wnioskiem o dofinansowanie do działania 1.2.1)
pod nr tel. 12 357 17 40 oraz w siedzibie zamawiającego od 17.08.2017 – 25.08.2017 w godzinach od
08:00 do 14:00.
V.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać
 elektronicznie (poczta e-mail: dominik.ratowski@bluebrain.pl) w dniach od
17.08.2017 – 25.08.2017 do godz. 24:00;
 za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego ( Ul. Księdza
Trockiego 22, Kraków 30-394) w dniach od 17.08.2017 – 25.08.2017 do godziny
14.00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VI.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

a) Obligatoryjnie:
Formularz ofertowy zawierający (stanowiący załącznik nr. 1 do niniejszego zapytania):
 Nazwę oferenta.
 Dane rejestrowe.
 Adres oferenta
 Cenę netto zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z
podziałem na obie części zamówienia
 Zakres i szczegółowy opis usług oferowanych w ramach oferty.
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
 Okres bezpłatnego wsparcia i konsultacji po realizacji zlecenia w miesiącach
 Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji.
 Podpisane Oświadczenie 1
b) Specyfikacja techniczna.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego
oraz rozesłane do potencjalnych podwykonawców.
3. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.
4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Dominik Ratowski , tel. 12 357 17 40,
+48, email: dominik.ratowski@bluebrain.pl

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017/MRPO
Miejscowość, data………....…………

…………………………………….
nazwa wykonawcy
OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017/MRPO z dnia 17/08/2017 dotyczące projektu
pt.: Model matematyczny jako integralny element systemu optymalizującego dobór i lokalizację
urządzeń drukujących dla redukcji kosztów druku przedstawiam ofertę cenową.
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem, terminem i warunkami
przedstawionymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2017/MRPO zgodnie z poniższą ofertą:

Nazwa oraz nr NIP

Dane adresowe:
siedziba, telefon, email

Cena netto wraz z podaniem waluty:
Bezpłatne wsparcie i konsultacje po realizacji zlecenia
(w miesiącach);
Termin wykonania
Termin ważności oferty

150 dni

………………………………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji

(czytelny podpis oraz pieczęć
firmowa)

Załącznik nr 2. Specyfikacja zakresu badań do zapytania ofertowego nr 1/2017/MRPO,
które dotyczy wyboru wykonawcy badań zewnętrznych w projekcie: „Model matematyczny jako
integralny element systemu optymalizującego dobór i lokalizację urządzeń drukujących dla redukcji
kosztów druku”. Zadanie będzie podzielone na dwa etapy.

I.

Badania przemysłowe:
- Weryfikacja analityczna adekwatności prototypu koncepcji matematycznego modelu
optymalizującego dobór lokalizacji i urządzeń drukujących.
- Opracowanie formuł matematycznych prototypu opracowanie testowej bazy danych
parametrów wejściowych.

II. Prace rozwojowe
- Opracowanie finalnej wersji prototypu matematycznego modelu optymalnego doboru
lokalizacji i urządzeń

Oświadczenie 1
Niniejszym oświadczamy, że między naszą jednostką a Blue Brain sp. z o.o. sp. k. nie zachodzą
powiązania osobowe lub kapitałowe polegające na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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 wykonawcy, 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.

…………….....………………………………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji)
(czytelny podpis oraz pieczęć firmowa)

