Ostrów Wielkópólski, 26.01.2018
Zapytanie ofertowe nr 1/01/2018
Na: Zakup usługi polegającej na opracowaniu zautomatyzowanego systemu kalkulacji czasów
procesów technologicznych
w ramach ubiegania się o wsparcie
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+I
Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP

ZAMAWIAJĄCY
SINKOPLEX Łukasz Wawrzyniak
ul. Kazimierza Frąszczaka 10
63-400 Ostrów Wielkopolski

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu
zautomatyzowanego systemu do kalkulacji czasów wykonania procesów technologicznych.
Sinkoplex jest producentem różnego typu grzałek, które są wytwarzane z zachowaniem najwyższych
standardów jakości, wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania. Dzięki najnowocześniejsze
technologiom, oraz wysokiej klasy materiałom, produkowane wyroby cechują się wysokimi
parametrami. Grzałki cechują się tym samym stabilną pracą, niezawodną odpornością na korozję,
a także różnego typu niekorzystne czynniki środowiskowe.
Asortyment produkowanych wyrobów cechuje się wielowariantowością będącą wynikiem spełniania
wymagań klientów zgodnie z ich potrzebami konstrukcyjnymi. Z tego względu realizacja procesów
technologicznych jest bardzo zmienna i niepowtarzalna. Obecnie kalkulacja czasów realizacji procesów
technologicznych jest wykonywana przy wykorzystaniu prostych analiz w arkuszu kalkulacyjnym i
oparta jest na doświadczeniu pracowników. Efektem są bardzo szacunkowe wartości czasów. Skutkiem
takiej
organizacji
procesów
przygotowania
produkcji
są
problemy
związane
z kalkulowaniem czasów realizacji procesów technologicznych a tym samym zamówień klientów.
W ramach zastosowania nowego rozwiązania oczekuje się zautomatyzowania prac związanych z
kalkulacją czasów wykonania procesów technologicznych poprzez oprogramowanie pozwalające
zmniejszyć zaangażowanie pracy ludzkiej oraz uzyskać bardziej wiarygodne wyniki.
Zakres automatyzacji procesu kalkulacji powinien obejmować:



definiowanie konstrukcji wyrobów,
kalkulację czasów realizacji procesów technologicznych,



kalkulację pracochłonności zasobów produkcyjnych.

Usługa może również obejmować usługę nietechnologiczną towarzyszącą realizacji procesów
technologicznych (maksymalna wartość nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów
kwalifikowalnych projektu).
Usługa powinna obejmować włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych
odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w procesie tworzenia rozwiązania poprzez ich udział w
testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania.
Wykonawcą usługi mogą być w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

2)

jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);

3)

instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);

4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)

Polska Akademia Umiejętności;

6)

inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi
badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014; posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art.
42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

lub
7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki
naukowej;
8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym;
9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art.
17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

CZAS REALIZACJI USŁUGI
Czas realizacji przedmiotu zapytania: 6 miesięcy

PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oferta powinna:


być przygotowana na Formularzu oferty – stanowiącym załącznik 1 do zapytania ofertowego





zawierać szczegółową specyfikację kosztów usługi i uzasadnienie wysokości kosztów –
stanowiący załącznik 2 do zapytania ofertowego
zawierać oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – stanowiącym załącznik
3 do zapytania ofertowego
zawierać termin ważności oferty nie krótszy niż 180 dni.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być złożona do dnia 06.02.2018 do godz. 15:00 za pośrednictwem:




poczty elektronicznej na adres: lukasz.wawrzyniak@sinkoplex.pl,
poczty,
kuriera,

lub dostarczona osobiście na adres siedziby firmy.

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zaznacza, iż zamówienie nie może zostać udzielona podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia
negocjacji.
W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o wsparcie z programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 na pokrycie kosztów usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania,
zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z wybranym Oferentem dopiero po
otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona ważnych ofert na podstawie kryteriów:
a) cena: waga – 60 pkt.
b) racjonalność kosztów usługi w zakresie stopnia automatyzacji przedmiotu zapytania: waga –
40 pkt.
Na podstawie opisów zadań oraz specyfikacji kosztów ocenie zostanie poddana w jakim
stopniu występuje korelacja pomiędzy zaproponowanymi zadaniami a zakresem
automatyzacji.

Ocena oferty:
C = Ca + Cb
C – liczba punktów
Ca – liczba punktów za kryterium a

𝐶𝑎 =

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖𝑧𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡
×60 𝑝𝑘𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

Cb – liczba punktów za kryterium b

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ocenie zostaną poddane oferty spełniające wymagania formalne.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym
postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem stron
internetowych: www.sinkoplex.pl; www.parp.gov.pl oraz za pośrednictwem e-mail.

Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego

………………………………………………….
miejscowość, data
…………………………………………………………
Dane Oferenta

OFERTA
w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności
Nr postępowania…………………….., data: …………………….
Nazwa instytucji
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
email:
...................................................
NIP:
...................................................
REGON:
...................................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi w zakresie opracowania
……………………………………………………. składam poniższą ofertę cenową:
Cena [brutto] …………………..…………….................... PLN
Cena [netto] ………………..…………………………………. PLN
Specyfikacja dot. usługi: zg. z przedmiotem zapytania.
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę
do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/-am informacje konieczne do
przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi ……. dni kalendarzowych od dnia
upływu terminu składania ofert.
3. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………………………………………..
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 1

…………………….dnia………………

………………………………………………….
Dane Oferenta

Dane dotyczące instytucji składającej ofertę
Rodzaj jednostki naukowej w rozumieniu art. 2
pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014
r., poz. 1620, z późn. zm.) posiadającej siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o
której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy

Lub



podstawowa jednostka organizacyjna
uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni;



jednostka naukowa Polskiej Akademii
Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii
Nauk;



instytut badawczy w rozumieniu ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych;



międzynarodowy
instytut
naukowy
utworzony na podstawie odrębnych
przepisów, działający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;



Polska Akademia Umiejętności;



inna
jednostka
organizacyjna
niewymieniona
powyżej,
będąca
organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę w rozumieniu
art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne
z
rynkiem
wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.



spółka celowe uczelni, o których mowa w
art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U
z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub
spółki celowe jednostki naukowej



centrum transferu technologii uczelni, o
których mowa w art. 86 ust.1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym,



przedsiębiorca
posiadający
status
centrum
badawczo-rozwojowego, o
którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z
dnia 30 maja 2008 r. o niektórych
formach
wspierania
działalności

innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z
późn. Zm


akredytowane laboratorium (posiadające
akredytację
Polskiego
Centrum
Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria
przez podmioty, o których mowa w art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016
r., poz. 655, z późn. zm

Pełna nazwa

Adres siedziby i dane kontaktowe
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu (jeśli dotyczy)
Kod pocztowy
Nr telefonu osoby do kontaktu
Wykazanie potencjału merytorycznego i badawczego jednostki naukowej umożliwiających realizację
oferty

……………………………………………………………..
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2

……………………dnia………………

………………………………………………….
Dane Oferenta

Szczegółowa specyfikacja kosztów usługi i uzasadnienie wysokości kosztów

Lp.

Nazwa zadania

Koszt wykonania
zadania

Uzasadnienie
wysokości
kosztów
wykonania zadania

Niezbędność
realizacji danego
zadania/poniesienia
kosztu w
kontekście
realizacji projektu

1.
2.
3.
4.
5.

……………………………………………………………..
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta
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Załącznik nr 3

…………………, dnia ………………

………………………………………………….
Dane Oferenta

Dotyczy zapytania ofertowego nr …………………………. na opracowanie
………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że jednostka badawcza, którą reprezentuję nie jest powiązana osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym – SINKOPLEX Łukasz Wawrzyniak, ul. Kazimierza
Frąszczaka 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-24-28-813.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem 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:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 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.

……………………………………………………………..
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta
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