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Poznań, 01.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 04/06/2016
w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z działania 1.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
„Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich
modeli finansowych dla innowacyjnej usługi rekomendacji kosztu pieniądza jednostek
samorządowych, spółek komunalnych i spółek handlowych”
Zamawiający:
Nazwa firmy: INC RATING Sp. z o.o.
Adres: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
NIP: 781-190-21-48
REGON: 302860944
zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie realizowane w ramach
projektu „Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich
modeli

finansowych

dla

innowacyjnej

usługi

rekomendacji

kosztu

pieniądza

jednostek

samorządowych, spółek komunalnych i spółek handlowych” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

I.

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko
INFORMATYK – ANALITYK DO BIEŻĄCEGO OPROGRAMOWANIA MODELI - Umowa cywilnoprawna - 80 godzin miesięcznie
2. Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze.

3. Szczegóły dotyczące zamówienia: INFORMATYK odpowiedzialny będzie za:
Nadzór merytoryczny i wykonawczy nad zadaniami oprogramowania działających modeli dla
wszystkich 3 modułów, nadzór i odbiór interfejsów dla modeli oraz platformy internetowej.
Testy techniczne i wydajnościowe całości oprogramowania
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II. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1. posiadają wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne

2. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w realizacji projektów badawczych, w

3.

opracowywaniu pionierskich rozwiązań informatycznych, technologii na stanowisku
badawczym,
znają bardzo dobrze język angielski w mowie i piśmie.
Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby,
których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych
oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w
ramach niniejszego projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji warunków udziału (opisanych w punkcie II).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.

III. Tryb zamówienia:
1. Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności,

2.
3.

4.
5.

6.

w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym
dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O
dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
Oferenci nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami
w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym
z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia
postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Oferenta
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego
podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania

IV. Termin wykonania zamówienia:
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od 01.01.2017 r.
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Planowany okres realizacji zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub
skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w
czasie jej trwania, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z:
1. podpisanej umowy o dofinansowanie realizacji projektu
2. przebiegu prac B+R w ramach projektu.

V. Harmonogram realizacji zamówienia:
Czas pracy: nienormowany.
Umowa będzie obowiązywać przez okres zaangażowania w Projekcie. Jednakże, w związku z realizacją
projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku
oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.
Rozliczenie umowy cywilno-prawnej będzie następowało w miesięcznych ratach ustalonych przez
Strony, przy czym wypłacenie wynagrodzenia będzie dokonywane po przedłożeniu prawidłowego
rachunku do umowy cywilno-prawnej.

VI. Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert Wykonawców,
którzy potwierdzą spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Kryterium oceny ofert jest cena, rozumiana jako łączne wynagrodzenie brutto za realizację
wszystkich zadań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w okresie i wymiarze określonych
w zapytaniu ofertowym.
Waga kryterium: 100%.

VII. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu:
Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe 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 przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)
2)

3)

uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w
wytycznych programowych,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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4)

2.
3.
4.

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.
Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz
załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli
niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
Nie przejdą oceny formalnej oferty.
Złożą ofertę po wskazanym terminie.

VIII. Termin oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2017 r. do godziny 16:00 (oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane).
Ofertę należy złożyć osobiście na adres: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań w godzinach 09:00 –
16:00.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymanie przesyłki pocztowej.

IX. Zmiana Umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla
zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.

3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością
wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób
niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje
jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.

5) Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł
przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub
w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
7) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od
Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie
z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia
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wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych
wynikającej z ich przebiegu.
10) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

X. Informacja o wyborze oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.www.incrating.pl, Zamawiający poinformuje też Wykonawców, którzy złożyli oferty
osobiście, pocztą bądź kurierem.

XI. Oferta powinna zawierać:
Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem załączonych wzorów dokumentów:

1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków
udziału w postępowaniu (zał. nr 1),
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2),
Niespełnienie powyższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

XII. Załączniki:
1) Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2) Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym.

