(„część opisowa”)
Biłgoraj, dnia 05.06.2017r.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe
„KAPICA MARKET"
Florian Kapica
ul. Kościuszki 15
23-400 Biłgoraj
ZAPYTANIE OFERTOWE
PROCEDURA WYBORU: Specjalista ds. badania maszyn umożliwiających produkcję
narzędzi do maszyn szwalniczych - BADANIA PRZEMYSŁOWE w ramach projektu
„Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń
wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod
indywidualne zamówienia
nia użytkownika końcowego”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „KAPICA MARKET" Florian Kapica
w ramach projektu„Opracowanie
„Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej
realizację zleceń wykonania małych partii llub
ub pojedynczych egzemplarzy odzieży
dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego” nr projektu
POIR.01.02.00-00-0059/16
0059/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój Poddział. 1.2 - Sektor. INNOTEXTILE planuje następujące zamówienie.
Celem zamówienia jest wybór Specjalisty ds. badania maszyn umożliwiających produkcję narzędzi
do maszyn szwalniczych, który odpowiedzialny będzie za opracowanie założeń funkcjonalno
funkcjonalnoużytkowych do maszyn i realizowanie prac badawczo
badawczo-rozwojowych. Plan prac badawczych
b
zakłada pracę w podzespołach 2--osobowych
osobowych w ramach każdego zadania. Zakres prac jest szeroki,
dlatego taka struktura wydaje się być optymalna.
Zadania wykonywane na przedmiotowym stanowisku:
•
Opracowanie założeń funkcjonalno
funkcjonalno-użytkowych do maszyn umożliwiających produkcję
narzędzi do maszyn szwalniczych,
•
Realizacja prac badawczo--rozwojowych
rozwojowych w zakresie metody produkcji narzędzi do maszyn
szwalniczych przy wykorzystaniu technologii drukarki 3D / urządzenia waterjet / obróbki
skrawaniem / cięcia laserem,
em,
•
Opracowanie założeń funkcjonalno
funkcjonalno-użytkowych
użytkowych dla oprogramowania pomostowego,
łączącego aplikację do konstrukcji odzieży z systemem produkcji narzędzi do maszyn
i oprogramowaniem maszyn i automatów szwalniczych.

Rozliczenie kosztów pracy następuje wedłu
według
g ustalonej stawki godzinowej, w zależności od
faktycznie przepracowanych godzin w projekcie:
(koszt pracy) = (stawka godzinowa) x 10
1016,4
16,4 godz. (w ciągu 2 lat badań)
badań liczba godzin
przepracowanych
rzepracowanych na rzecz projektu zgodnie z kartą czasu pracy. Beneficjent dopuszcza
d
możliwość
zmiany ilości godzin wykonywanych prac. Zmiany ilości godzin uzależniona jest postępem oraz
wynikiem prac badawczych.
Planowany okres realizacji: 10.05.2017 – 31.12.2018
Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji. Terminy i ggodziny
odziny dostosowane będą do
możliwości Przedsiębiorstwa Produkcyjno — Handlowego „KAPICA MARKET" Florian Kapica.
Wspólny kod CPV 73000000
73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
eksperymentalno
oraz
pokrewne usługi doradcze
W związku z powyższym zamówieniem pos
poszukujemy
zukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do
zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliw
możliwości
ości złożenia oferty. Prosimy
o wycenę kosztów kompleksowej realizacji zamówienia, na który to koszt poza wyżej
wymienionymi wymaganiami składają się w sszczególności obowiązki:
1.
Analiza procesu produkcji.
2.
Określenie podstawowych danych i warunków brzegowych dla organizacji produkcji.
3.
Zebranie danych na temat procesu produkcyjnego, ustalenie krytycznych punktów
i wymogów dla systemu.
4.
Identyfikacja możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych.
5.
Nadzór nad budową prototypów.
6.
Nadzór nad testami prototypów w symulowanych warunkach operacyjnych i dopracowanie
metody.
7.
Opracowanie i przygotowanie odpowiednich i wysokiej jakości materiałów
sprawozdawczych,, zgodnyc
zgodnych z wytycznymi NCBR.
8.
Prowadzenie dokumentacji badawczej zawierającej m.in. dzienniki, listy obecności, rejestry
czasu pracy, protokół odbioru, zestawienie wyników testów.
9.
Przekazywanie w formie telefonicznej lub ee-mail,
mail, niezwłocznie informacji o każdym członku
czł
zespołu ds. badań i rozwoju.
10. Wykonywania innych czynności związanych z prowadzeniem badań przemysłowych.
Badania przemysłowe powinny być realizowane w sposób zapewniający odpowiednią jakość badań.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami został upoważniony p. Florian
Kapica, tel. 84 686 15 16, ee-mail: kapica@kapica.com.pl
Siedziba Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „KAPICA
MARKET" Florian Kapica, ul. Kościuszki 15, 23
23-400 Biłgoraj.
Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu
(tj. „części opisowej”, „części ofertowej” oraz CV) wraz z wszelkimi wymaganymi
załącznikami w formie elektronicznej na adres ee-mail: kapica@kapica.com.pl lub pisemnie
do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi
dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór Specjalisty ds.
ds
badania maszyn umożliwiających produkcję narzędzi do maszyn szwalniczych - BADANIA
PRZEMYSŁOWE w ramach projektu „Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej
technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych
egzemplarzy odzieży
dzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego”
nr projektu POIR.01.02.00
POIR.01.02.00-00-0059/16
0059/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój Poddział. 1.2 - Sektor. INNOTEXTILE. Nie otwierać przed dniem oceny
ofert”. Na kopercie
cie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a)
Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
b)
Zaleca się, aby każdy załącznik wielostronicowy był zapis
zapisany
any w jednym pliku,
c)
Zaleca się, aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem ee-maila,
spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje
powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał
roszczeń względem Zamawiającego.
Oferta musi być złożona do dnia 13.06.2017 r. do godziny 15:00. Decyduje godzina wpływu
oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie
elkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na
wskazany adres e-mail.
mail. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do
Zamawiającego
jącego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą
samą drogą elektroniczną, dodatkowo treść wniosku o wyjaśnienie oraz treść wyjaśnienia
Zamawiającego
iającego zostaną zamieszczone na stronie projektu www.kapica.com.pl. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” , „część ofertowa” oraz CV.
Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc
służących do wypełnienia oferty.
Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego
zgodnie z wymaganiami usta
ustawowymi.
wowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca
zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest
równoznaczne z jej odrzuceniem ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty oferty.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej
przy realizacji projektów, bez st
stosowania
osowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i ró
równego traktowania wykonawców.
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych
horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re
Regionalnego,
gionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszuu Spójności na lata 2014
2014–2020 a szczególnie z wytycznymi Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
1.

Warunki udziału w postępowaniu:
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe
warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, organizacji i prowadzeniu
projektów lub badań przemysłowych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia
ełnienia tego warunku Wykonawca w CV
V musi wykazać swoje
doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania CV w sposób
umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku
Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie
poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

B.

Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

C.

Nie są powiązani z Za
Zamawiającym
mawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zam
Zamawiającego
awiającego czynności
czynn
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 lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

D.

Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a)
Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym
orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
b)

Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
c)

Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków
podatków,, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Opis sposobu
posobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

d)

Osoby fizyczne, które prawomocnie skaza
skazano
no za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skar
skarbowe
bowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Opis sposobu dokonywania oceny spełni
spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

e)

Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
Opis sposobu
sobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

f)

Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone
dokumenty zawierają błędy.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

KRYTERIA OCENY OFERT
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w
postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana
zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 50%
cena, kryterium 20% potencjał oraz kryterium 30% doświadczenie.
1.

Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze w
wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.

Opis sposobu obliczania kryterium potencjał.
Przez potencjał Wykonawcy rozumie się wykształcenie, kwalifikacje, znajomość branży
produkcji odzieży.
Ocena będzie dokonywana na podstawie CV, któr
które Wykonawca dołącza do oferty oraz na
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Zamawiającego. Zamawiający
zastrzega możliwość wer
weryfikacji
yfikacji dokumentów potwierdzających potencjał. Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika formie CV w sposób umożliwiający
jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną kadrę.
Punkty przyznawane za kryterium potencjał będąą liczone wg następującego wzoru:
P = (P0 : Pmax) x 20
gdzie:
P - liczba punktów przyznana danej ofercie,
P0 - potencjał (liczba punktów przyznanych za wykształcenie, kwalifikacje, znajomość
branży produkcji odzieży) obliczony badanej oferty,
Pmax- maksymalny
alny potencjał (liczba punktów przyznanych za wykształcenie, kwalifikacje,
znajomość branży produkcji odzieży) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium potencjał wynosi
20. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.

Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie
doświadczenie.
Ocena będzie dokonywana na podstawie CV, któr
które Wykonawca dołącza do oferty oraz na
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Zamawiające
Zamawiającego.
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D- liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 - doświadczenie (liczba punktów przyznanych za doświadczenie, znajomość branży
produkcji odzieży) obliczony badanej oferty,
Dmax- maksymalne doświadczenie (liczba punktów przyznanych za doświadczenie,
znajomość branży produkcji odzieży) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie
wynosi 30.. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + P + D) uznana
zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostan
zostanie
ie wezwany do podpisania umowy.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu
ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących
ych treści złożonych ofert.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umow
umowy
y z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu
stępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności,
co do kwoty oferty, za cenę oferty Z
Zamawiający
amawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy:
a)
Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonaw
Wykonawcę m.in.

9.

10.

11.

12.

w następujących sytuacjach:
A. Nieosiągnięcia przez Wykonawcę wskaźników realizacji umowy wskazanych
przez Zamawiającego w umowie i niniejszej procedurze;
B. Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom;
C. Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych
w umowie;
D. Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub
podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub
też popełnienie oszustwa;
E.
Innych przypadków niewykonywania przez Wyko
Wykonawcę
nawcę umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających
Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia.
b)
Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy
ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc);
c)
Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy;
d)
Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przekraczającego
ającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólny
ogólnych;
ch;
e)
O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów
wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie
przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zam
zamówienia
ówienia publicznego przez Wykonawcę,
Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność finansow
finansową,
ą, która przekracza określone
w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonaw
Wykonawcy.
cy. Wynika to z zapisów umowy
o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł i wytycznych, przepisów prawa unijnego
i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych i interpretacji związanych z realizacją
Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający
określił sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w ww.
sposób.
Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą
od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie
wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył
uczestn
Wykonawca
i mogą ulegać opóźnieniom.
Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji
zamówienia, uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji zamówienia oraz
kompletności i poprawności przedkładanych pprzez wykonawcę
ykonawcę dokumentów. Jednakże
w każdym przypadku decyzja o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy
przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowie
postanowień
ń umowy w zakresie:
a)
Terminu realizacji umowy;

b)
c)
d)

Harmonogramu realizacji umowy;
Ostatecznej liczby członków zespołu badawczego w ramach umowy;
Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia
Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie,
w którym uczestniczył Wyk
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

(„część ofertowa”)
OFERTA

……………………………………………………
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Proponowana cena brutto przeprowadzenia całości usługi wynosi:
……………………..…..zł
(słownie:…………………….…………………………………………………złotych), tj.:
.……………………. zł
(słownie:…………………….……………………………………………złotych) za jedną godzinę,

1.

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a)
W pełni akceptuję oraz spełniam wszystk
wszystkie
ie wymienione warunki udziału
w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
b)
Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w nim zawarte.
c)
Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkam
warunkamii określonymi w zapytaniu
ofertowym.
d)
Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania
zamówienia.

e)

2.

3.

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zama
Zamawiającego.
f)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego
należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tyc
tych
h danych i ich upublicznienia
w protokole wyboru).
).
g)
Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych
programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie i załącznikach są zgod
zgodne z prawdą.

Miejscowość i data …………………
……..……………………………….
Podpis i pieczęcie Oferenta

