
 

 

Otorowo, 03.02.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy wykonania usługi badawczo–rozwojowej pn. „Stworzenie innowacyjnego 

oprogramowania wspierającego zarządzanie pracownikami w przedsiębiorstwach poprzez 

monitorowanie ich czasu pracy i pozycji” w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – 

Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji 

przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-

rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020. 

I. Zamawiający 

Modern Communications Grzegorz Skiba 

Otorowo 21 

86–050 Solec Kujawski 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oprogramowania wspierającego 

zarządzanie pracownikami w przedsiębiorstwach poprzez monitorowanie ich czasu pracy 

i pozycji, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. 

2. Kod CPV 

¾ 73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia to 20.05.2020 r. 



 

 

IV. Kryteria wyboru i sposobu wyboru najlepszej oferty oraz warunki udziału 

w postępowaniu 

1. Sposób dokonywania oceny ofert i wyliczania punktów 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: część I – faza badawcza, część II 

– faza rozwojowa. 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria, 

przypisując im odpowiednio znaczenie procentowe: 

Numer 

kryterium 
Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 – A Cena 70% 

2 – B Oferta składana całościowo 30% 

1) A – Cena: oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym 

kryterium. 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 70. 

Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru: 

A = (Amin : Ao) x 70 pkt 

A – liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

Amin – najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert, 

Ao – cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Oferenta, dla którego 

wynik jest obliczany. 

2) B – Oferta składana całościowo: oferta złożona jednocześnie na I i II część otrzyma 

maksymalną liczbę punktów w tym kryterium. 



 

 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 30. 

Ocena punktowa kryterium „Oferta składana całościowo” zostanie dokonana na podstawie 

wypełnionego formularza ofertowego i analizy czy Oferent składa ofertę jednocześnie na 

wykonanie obu części niniejszego zamówienia.  

0 punktów – oferta złożona na część badawczą LUB rozwojową, 

30 punktów – oferta złożona na część badawczą ORAZ rozwojową. 

2. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów 

 X = A + B 

X – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty 

A – liczba punktów w kryterium „Cena” 

B – liczba punktów w kryterium „Oferta składana całościowo” 

Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą 

liczbę punktów.  

3. Warunki udziału w postępowaniu 

Oferent zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków udziału 

w postępowaniu: 

1) Oferentem może być Jednostka Naukowa w rozumieniu regulaminu Konkursu Voucher 

Badawczy (aktualizacja na dzień 11.09.2019) tj. Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 

1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

zgodnie z którym „System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą: 

  1) uczelnie; 

  2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej 

„federacjami”; 

  […] 



 

 

  4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, 

zwane dalej „instytutami PAN”; 

  5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 

  6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw 

działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami 

międzynarodowymi”; 

  7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”; […]”. 

Weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania. 

2) Posiadania odpowiedniego potencjału badawczego, niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

do wykonania przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia, 

stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania. 

3) Posiadania odpowiednich warunków technicznych, ekonomicznych i finansowych 

umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie 

oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania. 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

1. Termin 

Termin składania ofert upływa 07.04.2020 roku. Oferty otrzymane po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

2. Sposób i miejsce 

Oferent powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów: 

– Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@modern-com.pl 

Wiadomość powinna być zatytułowana „OFERTA na realizację usługi B+R – Voucher 

badawczy” 



 

 

– pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego 

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowana do 

Zamawiającego i opisana w sposób następujący: 

Oferent: Zamawiający: 

Modern Communications Grzegorz Skiba 

Otorowo 21 

86-050 Solec Kujawski 

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Wykonanie usługi badawczo–rozwojowej pn. „Stworzenie innowacyjnego oprogramowania 

wspierającego zarządzanie pracownikami w przedsiębiorstwach poprzez monitorowanie ich 

czasu pracy i pozycji” 

VI. Zawartość oferty 

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu ofertowym załączonym do 

niniejszego zapytania (Załącznik nr 2). 

Oferta powinna: 

– Być opatrzona pieczątką firmową, 

– Posiadać datę sporządzenia, 

– Zawierać adres lub siedzibę Oferenta, 

– Zawierać numer telefonu, NIP, 

– Być podpisana przez Oferenta, 

Do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu potencjału do 

realizacji zamówienia, a także oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 



 

 

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego. Oferty niekompletne 

nie będą rozpatrywane. 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za 

pośrednictwem swojej strony internetowej www.modern-com.pl w zakładce „Zapytania 

ofertowe”. 

VIII. Osoba do kontaktu 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną za 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

jest Grzegorz Skiba (adres e-mail: biuro@modern-com.pl, tel. 785 413 830). 

IX. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczno–funkcjonalna oprogramowania 

wspierającego zarządzanie pracownikami w przedsiębiorstwach poprzez 

monitorowanie ich czasu pracy i pozycji 

2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

X. Inne 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Oferentów, którzy: 

¾ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

¾ złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 


