Zapytanie ofertowe
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Projekt: EduLAB Uczelnia Przyszłości Akcelerator nowych technologii działający w
sektorze nauki tj. uczelni wyższych, parków naukowo – technologicznych oraz
prywatnych ośrodków B+R.
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Warszawa, 22 grudnia 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr EDULAB-02/12/2017
(wraz ze specyfikacją zamówienia)
z dnia 22 grudnia 2017 r.

1. Informacje wstępne
1.1 Nazwa projektu
EduLAB Uczelnia Przyszłości Akcelerator nowych technologii działający w sektorze
nauki tj. uczelni wyższych, parków naukowo – technologicznych oraz prywatnych
ośrodków B+R.
1.2 Finansowanie
Program Operacyjny Polska Cyfrowa , lata 2014-2020 (dalej: PO PC).
1.3 Cel projektu
Stworzenie rozwiązań technologicznych z dziedziny EdTech wraz z wdrożeniem
komercyjnym.

2. Zamawiający
Edulab Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa,
NIP 5213759585, REGON 366084708, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000652777, e-mail: kontakt@edulab.io
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3. Przedmiot zamówienia
3.1 Informacje o zamówieniu
3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli
programisty w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use
3.1.2. Rodzaj zamówienia: Usługa
3.1.3. Kod CPV: 72243000-0 - Usługi programowania, 72000000-5 - Usługi informatyczne:
konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3.1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
3.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
3.1.6. Miejsce realizacji zamówienia: Miejsca wskazane przez Zamawiającego
3.1.7. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w trybie konkursowym
3.2 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
3.2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest nabór na członka/członków Zespołu
Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli programisty pod kątem wdrożenia
MVP w modelu dual-use.
3.2.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta/ów usług w roli
członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - programista pod kątem wdrożenia
MVP w modelu dual-use.
Wybór Oferenta każdorazowo będzie uzależniony od zapotrzebowania przez
Zespoły Interdyscyplinarne na Członka/ów Zespołu Interdyscyplinarnego w
szczególności na funkcje w ramach Zespołu takie jak: Product Owner, Analityk
Biznesowy, Programista, UI/UX designer, tester.
Nabór na Członka Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli
programisty pod kątem wdrożenia MVP w modelu dual-use odbywa się w sposób
ciągły do dnia zakończenia projektu tj. 31 grudnia 2019 r.
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4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. Wymagania dotyczące oferenta:
Jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej - tzn. w dniu

•

rozpoczęcia świadczenia usługi oferent będzie miał zamkniętą działalność
gospodarczą z zastrzeżeniem że przez prowadzenie działalności gospodarczej
rozumie się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową,
usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a
także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.
W celu uniknięcia wątpliwości za prowadzenie osobiście działalności
gospodarczej

nie

uważa

się posiadania

udziałów/akcji/innych

praw

udziałowych w spółkach kapitałowych/osobowych oraz/lub zajmowanie
stanowisk w organach spółek kapitałowych / osobowych / fundacjach /
stowarzyszeniach.
Ocena

spełnienia

warunku:

na

podstawie

stosownego

oświadczenia

stanowiącego integralną część załącznika 2;
•

Posiada doświadczenie w branży IT/ICT. Kryterium uznaje się za spełnione,

gdy kandydat posiada wykształcenie informatyczne lub doświadczenie w
branży IT/ICT. Za wykształcenie informatyczne uznaje się co najmniej ukończone
studia pierwszego stopnia w kierunku informatyka lub pokrewnym.
•

Za doświadczenie w branży IT/ICT uznaje się minimum 2 lata

doświadczenia w pracy związanej z branżą informatyczną, telekomunikacyjną
lub pokrewną.
4.2. Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie zawodowe oraz umiejętności
poprzez:
a) CV
b) kopię dyplomu ukończenia studiów
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c) świadectwa pracy / referencje
4.3. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są̨ wyłącznie osoby,
których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz
z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy
w

ramach

niniejszego

projektu;

a

łączne

zaangażowanie

zawodowe

Zleceniobiorcy w realizacje wszystkich projektów finansowanych z Funduszy
Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w
tym

środków

własnych

Zleceniodawcy

i

innych

podmiotów

łącznie

z

zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin
miesięcznie.
4.4. Dodatkowo do udziału w postępowaniu ofertowym mogą przystąpić jedynie
osoby, które zadeklarują minimalną dyspozycyjność w wymiarze 20 godzin
tygodniowo

w

czasie

trwania

akceleracji.

4.5. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia posiadanych kompetencji w
zakresie przedmiotu zapytania ofertowego – załącznik nr 1.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na
podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

5. Kryterium i sposób oceny ofert
5.1 Kryterium oceny ofert
Przy wyborze kandydatów Zamawiający będzie się kierował dwoma kryteriami:
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Kryterium WAGA (%)
1. Cena - 80%
2. Rozmowa techniczna – 20%

5.2 Sposób oceny ofert
1. Kryterium - Cena
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑃𝑃 = ---------𝑥𝑥[80]
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę brutto
CN – najniższa zaoferowana cena brutto w postępowaniu
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
2. Kryterium – rozmowa techniczna
W czasie prowadzonej rozmowy technicznej Zamawiający będzie badał, czy
Oferent zna specyfikę przedmiotu zamówienia, posiada odpowiednie
kompetencje technologiczne niezbędne do prawidłowej realizacji zadań
przewidzianych w ramach realizacji projektu.
Ocena na podstawie wywiadu z Oferentem (każdy z Oferentów otrzyma podczas
rozmowy taki sam zestaw pytań). W tym kryterium Oferent może otrzymać
maksymalnie 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych
kryteriów (1+2) będzie stanowiła wynik końcowy każdego z Oferentów. Za
najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę
punktów.
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Zamawiający informuje, iż wartości podane w walucie Euro przeliczy według kursu
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254). Kurs EUR/PLN
ustalony dla zamówień publicznych na 2017 rok wynosi: 4,1749 PLN.

6. Informacje o sposobie przygotowania oferty
6.1 Przygotowanie i dostarczenie oferty
6.1.1. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu
Ofertowym (pod rygorem wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres:
kontakt@edulab.io lub w siedzibie Zamawiającego (Edulab, Sp. z o.o., ul. Postępu
14b, 02-676 Warszawa). Nabór na Członka Zespołu Interdyscyplinarnego –
programista prowadzony jest w sposób ciągły tj. do dnia 31 grudnia 2019 r.
6.1.2. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni od momentu upływu terminu
składania ofert.
6.1.3. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr
zamówienia tj. EDULAB-02/12/2017.
6.1.4. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.

6.2 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału
w postępowaniu przez Wykonawców oraz inny dokumentów:
6.2.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących
dokumentów:
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1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
3) Dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w

rozdziale 4
4) Oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego – wzór oświadczenia

stanowi załącznik nr 3.
6.3 Informacje o publikacji
6.3.1 Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://edulab.io/tenders/
6.3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w
niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi
poprzez

swoją

stronę

internetową

www.edulab.io/tenders.

W

przypadku

wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania
ofert.

7. Inne postanowienia
7.1. Postępowanie jest dwuetapowe. Oferenci, którzy spełnią warunki udziału w
postępowaniu zostaną zaproszeni na rozmowę techniczną w celu potwierdzenia
kompetencji technologicznych przedstawionych w ofercie. Osoby, które zostaną
zaproszone na rozmowy będą dodatkowo poproszone o wypełnienie załącznika
nr 4 dotyczącego zaproponowanej ceny świadczenia usług.
7.2. Po przeprowadzeniu rozmów i ustaleniu warunków uczestnictwa w Akceleracji
Zamawiający dokona wyboru Oferentów i zostanie z nimi podpisana umowa
uczestnictwa wraz z załącznikami.
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7.3. Zamawiający nie przewiduje dla Uczestników postępowania środków
odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia.
7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo: zakończenia (zamknięcia) postępowania
o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych
ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania oraz do
prowadzenia negocjacji cenowych.
7.5. Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści na swojej stronie
internetowej oraz powiadomi każdego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę drogą
elektroniczną na adres wskazany w Formularzu Ofertowym.
7.6. Termin płatności wynosi maksymalnie 21 dni od dnia odbioru dzieła lub części
dzieła przez Zamawiającego od Oferenta/Oferentów.
7.7. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z
oferentami biorącymi udział w zapytaniu ofertowym.

8. Kontakt z Zamawiającym
8.1 W trakcie trwania niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, zapytania,
wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia należy kierować drogą elektroniczną, chyba
że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania
innej formy komunikacji.
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8.2 Zamawiający wskazuje następującą osobę i adres e-mail do komunikacji:
Aleksandra Wołosz, kontakt@edulab.io
8.3 Dane do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez
siebie Ofercie.

9. Wykluczenie z postępowania
Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo
zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem
niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. 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:
a)

uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)

pełnieniu

funkcji członka

organu nadzorczego lub zarządzającego,

prokurenta, pełnomocnika;
d)

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.

10. Poprawienie omyłek w treści oferty
Zamawiający poprawi w treści oferty:
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1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
Załączniki:
-

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;

-

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu;

-

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego;

-

Załącznik nr 4 - Oferta na przedstawienie ceny w związku ze świadczonymi
usługami (zostanie przedstawiony Oferentom w trakcie rozmowy
technicznej)

EduLab Sp. z o.o., ul. Postępu 14B | 02-676 Warszawa | KRS: 0000652777 | NIP: 5213759585, tel.: +48 (22) 111 00 80 | fax: (22) 379 62 64

