Bydgoszcz, dnia 08.10.2018 roku

Zapytanie ofertowe
Dotyczy: Zaangażowania na stanowisko kierownika prac badawczo-rozwojowych w ramach
projektu pn. „Opracowanie interaktywnego środka dydaktycznego wykorzystującego
technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia efektywności kształcenia
uczniów wszystkich poziomów edukacji”.
1. Zamawiający
Edulogo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Maksymiliana Piotrowskiego 7-9
85-098 Bydgoszcz
NIP: 9671381301
REGON: 365729149
KRS: 0000644343
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór kierownika prac badawczo-rozwojowych
ramach projektu pn. „Opracowanie interaktywnego środka dydaktycznego
wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia
efektywności kształcenia uczniów wszystkich poziomów edukacji”.
Niniejsza osoba będzie odpowiedzialna za nadzór nad całością prac, kadrą i
realizowanymi zadaniami. Będzie to osoba decyzyjna, wskazująca dalsze działania w
ramach projektu, jak również realizująca wspólnie z kadrą poszczególne etapy
badawcze projektu.
Zakładany okres zaangażowania: od 01.03.2019 do 28.02.2021.
Zakładany wymiar zaangażowania: 55 godzin/miesiąc przez cały okres trwania
projektu.
Zakładana forma zaangażowania: umowa zlecenie.
3. Dodatkowe informacje
a. Kategoria zamówienia: dostawy / roboty budowlane / usługi
b. Miejsce realizacji zamówienia:
o Województwo: Kujawsko-Pomorskie
o Powiat: Bydgoszcz
o Miejscowość: Bydgoszcz
c. Wspólny Słownik Zamówień:
73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne
usługi doradcze
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Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Opracowanie
interaktywnego środka dydaktycznego wykorzystującego technologie
informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia efektywności kształcenia
uczniów wszystkich poziomów edukacji” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój.
4. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują
odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą naukową do wykonania zamówienia.
Warunkiem jest posiadanie wykształcenia pedagogicznego oraz stopień naukowy co
najmniej doktora (sposób dokumentacji: CV).
Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są podmioty nie powiązane
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (sposób dokumentacji: oświadczenie).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
podmiotem, a wykonawcą, polegające na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,



pełnieniu funkcji członka
prokurenta, pełnomocnika,



pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym,
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.

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

5. Sposób, miejsce i termin składania ofert
a. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty sporządzone na innym
formularzu nie będą rozpatrywane. Oferty należy przesłać drogą pocztową lub
przekazać osobiście na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.
b. Oferta musi zawierać:
i.

Datę sporządzenia oferty;

ii.

Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr PESEL;

iii.

Stawkę godzinową brutto;

iv.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym;

v.

Załączniki
potwierdzające
w postępowaniu (jeśli dotyczy);

vi.

Czytelny podpis oferenta (każda strona).

spełnianie

warunków

udziału

c. Ostateczny termin składania ofert upływa 18 października 2018 roku, do godz.
10:00
d. Otwarcie ofert nastąpi 18 października 2018 roku o godzinie 10:15.
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e. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W tym
celu musi złożyć do Zamawiającego w formie pisemnej oświadczenie
o wycofaniu oferty na adres składania ofert.
f.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

g. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie Zamówienia: Łukasz Ilnicki, nr
telefonu: 604 359 591.
h. Niniejsze Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie
oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać
w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Kryteria oceny ofert
a. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Kryterium 1 – Stawka godzinowa brutto - 100% (max 100 pkt.)

i.

b. Liczba punktów danej oferty będzie obliczana wg następującego wzoru:
Kryterium 1 – Stawka godzinowa brutto

i.

Liczba punktów danej oferty będzie obliczana wg następującego wzoru:


K1 = (Co / Cx) x 100,



gdzie:



K1 – przyznane punkty za Kryterium 1 dla oferty ocenianej;



Co – stawka godzinowa brutto najniższej spośród wszystkich
ważnych ofert;



Cx – stawka godzinowa brutto oferty ocenianej

c. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
d. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
e. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny. Za najkorzystniejszą ofertę
uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg
opisanych kryteriów.
7. Informacja o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
a. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert przystąpi do ich oceny.
b. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta
wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferent zobowiązany jest do udzielenia
wyjaśnień w terminie 1 dnia (24 godzin) od otrzymania wezwania do
wyjaśnień, przy czym wezwanie i wyjaśnienia mogą być realizowane drogą
elektroniczną (poprzez pocztę e-mail).
c. Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za
pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego
lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
9. Zmiany umowy
a. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
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i.

terminów realizacji zdania;

ii.

wydatków;

iii.

zakresu;

iv.

innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i
mających wpływ na osiągnięcie jego celu.

b. Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany
umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie
wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona
inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących
informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej
wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.
10. Dodatkowe informacje
a. Kontakt w sprawie Zamówienia: projekt@edulogo.pl
b. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy
wskazany jako adres do kontaktu nie później, niż 72 godziny przed terminem
składania ofert.
11. Termin związania ofertą: 30 dni.
12. Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
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