Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,
działanie 1.2 Badania celowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/2017 z dnia 2017-01-20
W związku z ogłoszeniem naboru wniosków oraz planowaną realizacją projektu w ramach
„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” (działanie 1.2
Badania celowe), zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach
realizacji projektu pt.:
„ Prace B+R w zakresie opracowania aplikacji mobilnej do digitalizacji, obsługi i lokalizacji
dokumentów z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality).”

I. ZAMAWIAJĄCY
WebChili Sp. z o.o.
Al. Wincentego Witosa 16
20-315 Lublin
NIP: 946-259-44-64
REGON: 060559367

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Realizacja prac badawczo-rozwojowych roli Eksperta Technicznego (w
łącznym wymiarze nieprzekraczającym 910 roboczogodzin) mających
na celu opracowywanie analiz, ekspertyz i dokumentacji (wraz z
przeniesieniem praw autorskich) w ramach następujących zadań
projektowych:
Zadanie 1. Przygotowanie aparatury naukowo-badawczej

Maksymalny
wymiar
zaangażowania
(Liczba
roboczogodzin)
70

Zadanie 2. Badania przemysłowe dot. technologii typu cross-platform dla
systemów mobilnych

160

Zadanie 3. Badania przemysłowe dot. frameworków i narzędzi
programistycznych dot. rozszerzonej rzeczywistości (AR)

160

Zadanie 4. Badania przemysłowe dot. technologii lokalizacji miejsca
urządzeń mobilnych w przestrzeniach biurowych

80

Zadanie 5.Badania przemysłowe dot. technologii bezpośredniego i
bezpiecznego przekazywania danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi

80

Zadanie 6. Badania przemysłowe dot. technologii rejestracji przetwarzania
multimedialnych danych z otoczenia z wykorzystaniem aplikacji mobilnych

80

Zadanie 7. Badania przemysłowe dot. integracji podstawowych
komponentów technologicznych

80
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Zadanie 8. Badania przemysłowe dot. zastosowania zintegrowanych
komponentów technologicznych w obszarze funkcjonalnych ,,Digitalizacja
dokumentów'' Prototyp częściowy
Zadanie 9. Badania przemysłowe dot. zastosowania zintegrowanych
komponentów technologicznych w obszarze funkcjonalnym: ,,Publikacja
informacji o rozpoznanych dokumentach papierowych w rozszerzonej
rzeczywistości'' Prototyp częściowy
Zadanie 10. Badania przemysłowe dot. zastosowania zintegrowanych
komponentów technologicznych w obszarze funkcjonalnym: ,,Publikacja
informacji o dokumentach i procesach w oparciu o dane lokalizacyjne w
rozszerzonej rzeczywistości'' Prototyp częściowy
Zadanie 11. Badania przemysłowe dot. zastosowania zintegrowanych
komponentów technologicznych w obszarze funkcjonalnym:
,,Zaawansowana obsługa i wirtualne przekazywanie dokumentów'' Prototyp
częściowy
Zadanie 12. Badania przemysłowe w zakresie opracowania w pełni
funkcjonalnego prototypu

40

40

40

40

40
RAZEM:

910

Kod CPV: 73100000-3
Opis: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Forma zaangażowania w projekcie: Umowa cywilnoprawna
Termin realizacji: 16 miesięcy w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 910 roboczogodzin
Wypłata wynagrodzenia będzie możliwa jedynie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w
podpisanej Umowie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
III. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERTY
Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych
poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Oferent, którego oferta uzyska największą
liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału w
postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium Nr 1 CENA (P1) (waga 100% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 100
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa łączna cena brutto ze wszystkich ofert
Cr – łączna cena brutto w rozpatrywanej ofercie
100 – Waga kryterium
Opis oceny ofert
Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie
(wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z
Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie
umowa.
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IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Oferenta – na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
Przygotowanie oferty:
a) Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej, w języku polskim.
b) Oferta powinna zostać złożona na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania
i zawierać wszystkie załączniki. Oferty złożone na innym formularzu zostaną odrzucone.
c) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
d) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej ofertę.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się również
przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 2017-04-20 do godziny 12:00
Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail.
1. Adres do korespondencji:
WebChili Sp. z o. o
Al. Wincentego Witosa 16, 20-513 Lublin
2. Adres e-mail:
biuro@webchili.pl
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU POSTĘPOWANIU


O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe
osobowo lub kapitałowo.



Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym
zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego
zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.



O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie osoby legitymujące się następującą minimalną wiedzą
i doświadczeniem:
o Min. 4 letnia aktywna współpraca z jednostkami badawczo-naukowymi w zakresie
wymiany wiedzy i doświadczeń dot. technologii programowania aplikacji mobilnych.
o Min. 3 letnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu aplikacji mobilnych.
o Doświadczenie w tworzeniu rozwiązań mobilnych z użyciem technologii typu crossplatform lub natywnych.
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Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie zawartego w Ofercie
Oświadczenia o posiadaniu wymaganej minimalnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wymaganiami
zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji,
najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z
przedmiotem niniejszego zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w wypadkach w niej wskazanych, tj:
a) W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją
Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione,
aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą;
b) Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Oferenta, w tym wprowadzenie
wynagrodzenia płatnego w transzach.
4. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w
postępowaniu.
5. Łączna cena podana przez Oferenta uwzględnia wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia włącznie z przeniesieniem praw autorskich do wszystkich opracowanych
utworów na wszystkich polach eksploatacji.
Dodatkowych informacji udziela: Michał Sołowiej tel. : 531 477 732.
Lublin, dnia 2017-01-20
…………………………………………….………….………………………………………………………..
(Podpis, pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego)
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór formularza ofertowego
………………………, dnia …………………

……………………………………………..
(pieczątka Wykonawcy)
OFERTA
Dotyczy:
Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2017 z dnia 2017-01-20 związane z realizacją przez
Zamawiającego projektu pt. „ Prace B+R w zakresie opracowania aplikacji mobilnej do
digitalizacji,

obsługi

i

lokalizacji

dokumentów

z

wykorzystaniem

rozszerzonej

rzeczywistości (augmented reality).”, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Niżej podpisani, reprezentujący:
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………………..…………..
Adres: …………………………………………………………………………………………...…………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
Tel/Fax/e-mail:……………………………………………………………………………………………………..………………………….
PESEL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Składam/y następującą ofertę:
Realizacja prac badawczo-rozwojowych w roli Eksperta Technicznego
(w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 910 roboczogodzin)
mających na celu opracowywanie analiz, ekspertyz i dokumentacji
(wraz z przeniesieniem praw autorskich) w ramach następujących
zadań projektowych:
Zadanie 1. Przygotowanie aparatury naukowo-badawczej
Zadanie 2. Badania przemysłowe dot. technologii typu cross-platform dla
systemów mobilnych
Zadanie 3. Badania przemysłowe dot. frameworków i narzędzi
programistycznych dot. rozszerzonej rzeczywistości (AR)
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Cena brutto
(w PLN)

Zadanie 4. Badania przemysłowe dot. technologii lokalizacji miejsca
urządzeń mobilnych w przestrzeniach biurowych
Zadanie 5.Badania przemysłowe dot. technologii bezpośredniego i
bezpiecznego przekazywania danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi
Zadanie 6. Badania przemysłowe dot. technologii rejestracji przetwarzania
multimedialnych danych z otoczenia z wykorzystaniem aplikacji mobilnych
Zadanie 7. Badania przemysłowe dot. integracji podstawowych
komponentów technologicznych
Zadanie 8. Badania przemysłowe dot. zastosowania zintegrowanych
komponentów technologicznych w obszarze funkcjonalnych ,,Digitalizacja
dokumentów'' Prototyp częściowy
Zadanie 9. Badania przemysłowe dot. zastosowania zintegrowanych
komponentów technologicznych w obszarze funkcjonalnym: ,,Publikacja
informacji o rozpoznanych dokumentach papierowych w rozszerzonej
rzeczywistości'' Prototyp częściowy
Zadanie 10. Badania przemysłowe dot. zastosowania zintegrowanych
komponentów technologicznych w obszarze funkcjonalnym: ,,Publikacja
informacji o dokumentach i procesach w oparciu o dane lokalizacyjne w
rozszerzonej rzeczywistości'' Prototyp częściowy
Zadanie 11. Badania przemysłowe dot. zastosowania zintegrowanych
komponentów technologicznych w obszarze funkcjonalnym:
,,Zaawansowana obsługa i wirtualne przekazywanie dokumentów'' Prototyp
częściowy
Zadanie 12. Badania przemysłowe w zakresie opracowania w pełni
funkcjonalnego prototypu
RAZEM:

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu
ofertowym i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 90 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczam, że łączna cena podana przez Oferenta uwzględnia wszystkie elementy
niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Do niniejszej oferty załączam/my Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych.
5. Oświadczam, że Oferent posiada wymaganą minimalną wiedzę i doświadczenie zgodnie z
wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym nr 2/RPO/2017 z dnia 2017-01-20.

………………………………. r.……..………………………………………….
Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do
reprezentowania Oferenta
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

……………………….., dn. …………………….. r.
Miejscowość, data
……………………………………………..
Pieczęć Oferenta
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego z
Zamawiającym tj.
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 (Oferentem),
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 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.

………………………………………………………….
Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do
reprezentowania Oferenta
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