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Warszawa, 22.01.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr EDULAB-03-01-2019
(wraz ze specyfikacją zamówienia)
z dnia 22.01.2019

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
Zamawiający określany może być również jako „Akcelerator EduLab”.

3. Przedmiot zamówienia
3.1 Informacje o zamówieniu
3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
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Wybór Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach projektu pn. „EduLAB Uczelnia
Przyszłości Akcelerator nowych technologii działający w sektorze nauki tj. uczelni
wyższych, parków naukowo – technologicznych oraz prywatnych ośrodków B+R.” –
Nabór nr VIII
3.1.2. Rodzaj zamówienia: Usługa
3.1.3. Kod CPV:
Kod podstawowy:
73000000-2
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze
Kod uzupełniające:
72000000-5
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia
72200000-7
Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania,
72210000-0
Usługi programowania pakietów oprogramowania
72212000-4
Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72212517-6
Usługi opracowywania oprogramowania
3.1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie; przy czym Zamawiający
dopuszcza możliwość wyboru więcej niż 1 Zespołu Interdyscyplinarnego (na
zasadach określonych w §3 ust. 14 Regulaminu Projektu, stanowiącego załącznik do
Zapytania; bez limitu górnego).
3.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
3.1.6. Miejsce realizacji zamówienia: Zamawiający nie przewiduje z góry
określonego miejsca realizacji zamówienia; kwestia ta zostanie określony na
etapie zawierania Umowy uczestnictwa w Projekcie z danym podmiotem.
3.1.7. Tryb postępowania:
Z uwagi na fakt, iż przedmiotem udzielanego zamówienia są usługi (prace)
rozwojowe, oraz to, że korzyści z tych usług nie będą przypadać wyłącznie
Zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności (zgodnie z §9 ust. 4
Regulaminu Projektu „Majątkowe prawa autorskie do utworów oraz do
przedmiotów własności przemysłowej, jak również rezultaty realizacji Projektu nie
podlegające takiej ochronie powstałe w wyniku realizacji Projektu w trakcie
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Akceleracji, należą do Zespołu Dyscyplinarnego i Akceleratora EduLab w
proporcji i na zasadach określonych w Umowie uczestnictwa w Projekcie”),
Zamawiający jest uprawniony, na podstawie pkt 6.5 ppkt 7) Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 w zw. z art. 4 pkt 3) lit. e) Ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych, do nie stosowania w ramach niniejszego postępowania zasady
konkurencyjności (o której mowa w ww. Wytycznych).
Pomimo powyższego, na zasadzie dobrowolnej fakultatywności, Zamawiający
podjął decyzję o przeprowadzeniu niniejszego postępowania przy odpowiednim
zastosowaniu zasady konkurencyjności, uregulowanej w szczególności
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Przewodnikiem dot. kwalifikowania
kosztów w projektach realizowanych w ramach PO PC.
3.2 Określenie przedmiotu zamówienia
3.2.1. Cel zamówienia
Zamówienie realizowane będzie w ramach Projekt „EDULAB – Uczelnia Przyszłości
Akcelerator nowych technologii działający w sektorze nauki, tj. uczelni wyższych,
parków naukowo-technologicznych oraz prywatnych ośrodków B+R” jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi
priorytetowej III.Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.3 „e - Pionier –
wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązania zidentyfikowanych
problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej jako „Projekt”).
Celem zamówienia (Projektu) jest wytworzenie wysokiej jakości innowacyjnych
rozwiązań przez wybrany Zespół Interdyscyplinarny (ew. Zespoły Interdyscyplinarne)
w ramach utworzonego akceleratora EduLab, zwiększenie wydajności dostępnych
zasobów uczelni oraz rozpropagowanie tematyki zamówień przedkomercyjnych.
3.2.2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wybrany Zespół Interdyscyplinarny
(ew. Zespoły Interdyscyplinarne) prac rozwojowych celem wytworzenia MVP
(produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności, posiadający najważniejsze cechy
ostatecznego rozwiązania, gotowego do wdrożenia).
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3.2.3. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie realizowane będzie w ramach Projekt „EDULAB – Uczelnia Przyszłości
Akcelerator nowych technologii działający w sektorze nauki, tj. uczelni wyższych,
parków naukowo-technologicznych oraz prywatnych ośrodków B+R” jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi
priorytetowej III.Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.3 „e - Pionier –
wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązania zidentyfikowanych
problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej jako „Projekt”).
Celem zamówienia (Projektu) jest wytworzenie wysokiej jakości innowacyjnych
rozwiązań przez wybrany Zespół Interdyscyplinarny (ew. Zespoły Interdyscyplinarne)
w ramach utworzonego akceleratora EduLab, zwiększenie wydajności dostępnych
zasobów uczelni oraz rozpropagowanie tematyki zamówień przedkomercyjnych.
W ramach powyższego wybrany Zespół Interdyscyplinarny (ew.
Interdyscyplinarne) wykona prace rozwojowych celem wytworzenia MVP.

Zespoły

Zasady realizacji prac rozwojowych, jak tez zasady udziału Zespołu
Interdyscyplinarnego w Projekcie określa Regulamin Projektu (załącznik do
Zapytania) oraz Umowa uczestnictwa w Projekcie, której wzór zostanie udostępniony
Zespołom Interdyscyplinarnemu, które złożą swoje oferty w postępowaniu oraz
podpiszą (na etapie oceny ofert) zobowiązanie do zachowania w poufności
przekazanych informacji.

3.2.4. Harmonogram realizacji zamówienia
Rozpoczęcie:
od dnia podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie;
Zakończenie:

maksymalnie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy
uczestnictwa w Projekcie nie później jednak niż do 31.12.2019 r. .

4. Warunki udziału w postępowaniu

4.1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
4.1.1 Zapytanie skierowane jest do Zespołów Interdyscyplinarnych, tj. zespołów,
składający się do 5 osób, posiadających w swoim gronie co najmniej jedną
osobę biegłą w zakresie technologii komputerowo-informatycznych; członkom
zespołu mogą zostać przydzielone funkcje w ramach zespołu, w szczególności
funkcja: Product Owner, Analityk Biznesowy, Programista, UI/UX designer,
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tester; wybrany w celu rozwiązania problemu, któremu wsparcia finansowego
udziela Akcelerator EduLab; jest to ostateczny odbiorca wsparcia
finansowego w ramach Projektu.
4.1.2 Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego (zwanymi także „Kandydatami do
Zespołu Interdyscyplinarnego”) mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych.
4.1.3 Najpóźniej w dniu zawarcia Umowy uczestnictwa w Projekcie Członkowie
Zespołu Interdyscyplinarnego nie mogą prowadzić osobiście działalności
gospodarczej, 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.
4.1.4 Kandydat do Zespołu Interdyscyplinarnego musi posiadać niezbędne
umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego wykonania zadań w ramach
Projektu, z zastrzeżeniem że w ramach danego Zespołu Interdyscyplinarnego
co najmniej jeden członek musi być programistą.
4.1.5 Każdy z Kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego musi zadeklarować
dostępność i aktywny udział w Projekcie w wymiarze co najmniej 20 godzin
tygodniowo w okresie Akceleracji.
4.1.6 Kandydaci do Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązani są wskazać Lidera
Zespołu Interdyscyplinarnego (osoba uprawniona do reprezentacji wszystkich
Członków Zespołu Interdyscyplinarnego), z zastrzeżeniem że terminologia
zastosowana przez Zespół Interdyscyplinarny w tym zakresie jest dowolna
4.1.7 Żaden z Kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego nie może być
podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. 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, a daną osobą, polegające w szczególności na:
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a)
b)
c)
d)

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.

Każdy z Kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązany jest do
złożenia Oświadczenia o braku w/w powiązania.
4.1.8 Spełnienie określonych powyżej warunków będzie przedmiotem weryfikacji w
ramach oceny kryteriów dopuszczających (zgodnie z dokumentem „Kryteria
wyboru”, stanowiącym załącznik do Zapytania).
5. Kryterium i sposób oceny ofert
5.1 Kryterium oceny ofert
Kryteria oceny ofert oraz ich waga zostały opisane w załączniku do Zapytania pn.
„Kryteria wyboru”.
5.2 Sposób oceny ofert
5.2.1 Wybór Zespołu Interdyscyplinarnego, prowadzony będzie na zasadach określonych
w §3 Regulaminu Projektu (załącznik do Zapytania), w ramach trzech etapów.
5.2.2 W toku naboru Akcelerator EduLab stosuje kryteria wyboru określone w załączniku
do Zapytania pn. „Kryteria wyboru”, właściwe dla danego etapu naboru, tj.;
1.

kryteria dopuszczające, określone w punkcie I – stosowane w celu formalnej
weryfikacji Aplikacji i wstępnej merytorycznej oceny Projektu;

2.

kryteria określone w punkcie II – stosowane w celu merytorycznej oceny
Zespołu
Interdyscyplinarnego i Projektu, kwalifikujące do oceny przez
Radę Mentorów;

3.

kryteria określone w punkcie III – stosowane są przez Radę Mentorów
kwalifikującą do udziału w Akceleracji.

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

5.2.3 Zastrzega się, że jedynie spełnienie wszystkich kryteriów określonych w punkcie I oraz
spełnienie kryteriów określonych w punkcie II i III i uzyskanie najwyższej sumy punktów
z kryteriów określonych w punkcie II i III kwalifikuje do udziału w Akceleracji.
5.2.4 Zamawiający dokona wyboru Zespołu Interdyscyplinarnego (ew. Zespołów
Interdyscyplinarnych), który najlepiej spełni warunek o którym mowa w pkt. 5.2.3
powyżej.

6. Informacje o sposobie przygotowania oferty
6.1 Przygotowanie i dostarczenie oferty
6.1.1. Oferta Zespołu Interdyscyplinarnego, zwana również „Aplikacją” lub „Kartą
Pomysłu”, powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: aplikuj@edulab.io (jedyny dopuszczalny sposób). Wzór Karty
Pomysłu stanowi załącznik do Zapytania. Wiadomość z ofertą powinna
zostać oznaczona tytułem: Aplikacja runda VIII lub zapytanie ofertowe
eduLAB-03-01-2019
6.1.2. Termin składania ofert w ramach niniejszego Naboru: do dnia 28.02.2019 r.
6.1.3. Złożona oferta wiąże Zespół Interdyscyplinarny Wykonawcę przez 120dni od
momentu upływu ww. terminu składania ofert.
6.1.4. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Zespół Interdyscyplinarny.
6.2

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.

6.2.1. Zamawiający wymaga od Zespołu Interdyscyplinarnego załączenia do
oferty następujących dokumentów:
1)
2)

CV każdego z Członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
Komplet oświadczeń o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Członków Zespołu Interdyscyplinarnego z Zamawiającym.

6.2.2. Ww. dokumenty powinny zostać przesłane wraz z Kartą Pomysłu w formie
podpisanych skanów. Na późniejszym etapie postępowania, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do żądania przekazania oryginałów dokumentów.
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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/ oraz na Bazie Konkurencyjności. W tych też
miejscach umieszczane zostaną informacje m.in. o odpowiedziach na
pytania wykonawców, o zmianach treści Zapytania ofertowego, o wyniku
postępowania, bądź też jego odwołania (unieważnienia).
6.3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w
niniejszym
Zapytaniu Ofertowym lub odwołania
(unieważnienia)
postępowania, o czym zawiadomi poprzez swoją stronę internetową
https://edulab.io/tenders/
oraz
stosowane
ogłoszenie
na
Bazie
Konkurencyjności. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający
może oznaczyć inny termin składania ofert. Zamawiający nie ma obowiązku
uzasadniani powyższych decyzji.
7. Inne postanowienia

7.1.

Po zakończeniu procedury wyboru, Zamawiający podpisze z wybranym
Zespołem(ami) Interdyscyplinarnym(ymi) Umowę uczestnictwa w Projekcie.

7.2.

W kwestiach proceduralnych, nieuregulowanych w treści niniejszego
Zapytania,
zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Projektu
(załącznik do Zapytania).
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią
Zapytania a Regulaminu Projektu, zastosowanie ma treść Zapytania.

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.

8.2

Zamawiający wskazuje następujący
niniejszego postępowania:
Osoba do kontaktu:
Nr telefonu:

dane

do

kontaktu

w

sprawie

Łukasz Czernecki
665 121 012
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Adres e-mail:

kontakt@edulab.io

8.3

Dane do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej
przez siebie Ofercie.

8.4

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

9. Wykluczenie z postępowania
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy którzy nie wykażą spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
10. Poprawienie omyłek w treści oferty

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

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

11. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Zespołu Interdyscyplinarnego pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są
okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizacje niniejszego
zamówienia m.in.
-

w przypadku gdy: zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym
obowiązujących norm);
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-

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem
zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na
sfinansowanie umowy;

-

w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący
przedmiot zamówienia;

-

wystąpienia zewnętrznych okoliczności utrudniających realizację umowy,
którym nie można było zapobiec;

Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem
nieważności.

Załączniki:
-

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań;

-

Załącznik nr 2 – Regulamin Projektu;

-

Załącznik nr 3 – Karta Pomysłu;

-

Załącznik nr 4 – Kryteria wyboru
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