Warszawa, 16 stycznia 2018 r.
Zmiana treści zapytania ofertowego – zmiana terminu składania ofert,
doprecyzowanie sposobu naboru Oferentów i oceny ofert
Projekt: EduLAB Uczelnia Przyszłości Akcelerator nowych technologii działający w
sektorze nauki tj. uczelni wyższych, parków naukowo – technologicznych oraz
prywatnych ośrodków B+R.
Dotyczy: zapytania ofertowego nr EDULAB-02/12/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku
Zamawiający informuje, że zmianie ulega sposób naboru Oferentów. W związku
z tym pkt. 3.2.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„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 trwania ostatniej tury naboru tj. do 2 lipca 2019 roku. W
zakresie niniejszego zapytania planowanych jest 18 tur naboru w ramach których
każdorazowo będą wyłaniani członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych w
zależności od bieżących potrzeb Edulab. Każda z tur naboru będzie obejmowała
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okres 30 dni. Nabór w ramach tur będzie się odbywał zgodnie z następującym
harmonogramem:
Nr tury Początkowy dzień trwania Końcowy dzień trwania
naboru tury naboru
tury naboru
1
22.12.2017
21.01.2018
2
22.01.2018
21.02.2018
3
22.02.2018
24.03.2018
4
25.03.2018
24.04.2018
5
25.04.2018
25.05.2018
6
26.05.2018
25.06.2018
7
26.06.2018
26.07.2018
8
27.07.2018
26.08.2018
9
27.08.2018
26.09.2018
10
27.09.2018
27.10.2018
11
28.10.2018
27.11.2018
12
28.11.2018
28.12.2018
13
29.12.2018
28.01.2019
14
29.01.2019
28.02.2019
15
01.03.2019
31.03.2019
16
01.04.2019
01.05.2019
17
02.05.2019
01.06.2019
18
02.06.2019
02.07.2019

W ramach każdej tury naboru będą wyłaniani członkowie Zespołów
Interdyscyplinarnych spełniający warunki udziału w postępowaniu i oceniani
zgodnie z pkt. 5 niniejszego zapytania.”
Zmianie ulega także pkt 5.2 i uzyskuje następujące brzmienie:
„ 1. Kryterium - Cena
𝐶𝑛
𝑃 = ---------𝑥[80]
𝐶𝑜𝑏
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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 prawidłowej realizacji zadań przez Oferenta podczas
rozmowy (każdy z Oferentów otrzyma taki sam zestaw zadań do wykonania). 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
najkorzystniejsze wybrane zostaną te oferty, które w ramach każdej z tur otrzymają
największą liczbę punktów.
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.”

Zmianie ulega termin składania ofert. Kompletna podpisana oferta powinna być
złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem wykluczenia z postępowania)

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

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) w terminie do 2 lipca 2019
roku. Nabór na Członka Zespołu Interdyscyplinarnego – programista prowadzony
jest w sposób ciągły i przebiega w 18 turach.
Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Oferentów. Prosimy uwzględnić je przy
sporządzaniu oferty.

W imieniu Zamawiającego
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