Warszawa, dnia 14.08.2018r.

WATER SPORT EQUIPMENT GROUP
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Modlińska 14
03-216 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie
usług w ramach planowanej realizacji Projektu pt. „Mistrzowskie łodzie Tokio
2020 - Paryż 2024”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi
priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku
2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – usługi podwykonawcy części merytorycznych prac Projektu.

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 14.09.2018r. do godziny 23:59
Termin złożenia oferty uwzględniony zostanie wg daty i godziny wpłynięcia
oferty do Zamawiającego.

Nazwa zamawiającego
WATER SPORT EQUIPMENT GROUP
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Modlińska 14, 03-216 Warszawa.

Numer ogłoszenia
7986

Miejsce i sposób składania ofert
W formie dokumentowej na adres:
WATER SPORT EQUIPMENT GROUP
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

ul. Modlińska 14, 03-216 Warszawa
lub
Elektronicznie na adres:
plastex@plastexboats.com
Za datę wpływu oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego. Do
dokonania oceny ofert Zamawiający uznaje za wystarczające złożenie oferty
w postaci elektronicznej (scan dokumentu z podpisem osoby wystawiającej
ofertę). Oryginał oferty należy następnie dostarczyć na powyżej podany adres
Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
plastex@plastexboats.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ryszard Seruga
tel. +48 791 911 953
e-mail: rseruga@interia.eu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z Projektem (dalej:
„Projekt”) pt. „Mistrzowskie łodzie Tokio 2020 - Paryż 2024”, który ubiega się o
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1
„Badania
przemysłowe
i
prace
rozwojowe
realizowane
przez
przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę badawczą i modelową
(w ramach podwykonawcy części merytorycznych prac Projektu) związaną z
tworzeniem i badaniami nowego typu sprzętu pływającego.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
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Wybór podwykonawcy naukowego do realizacji części merytorycznych prac
Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem
zamówienia
jest
wykonanie
usług
badawczych
zapewnianiających kompleksową obsługę merytoryczną Projektu (badania
przemysłowe i prace rozwojowe), planowanego do realizacji przez
Zamawiającego, w zakresie określonym w dokumencie: Załącznik nr 1.

Kod CPV
73000000-2
73100000-3

Nazwa kodu CPV
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji - do 48 miesięcy od daty rozpoczęcia Projektu. Warunkiem
rozpoczęcia Projektu jest uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania na
realizację Projektu i zawarcie „Umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” w ramach I osi priorytetowej
„Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1
„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i
prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
W okresie realizacji zakłada się możliwość podziału przez Zamawiającego
zakresu rzeczowego przedmiotu zapytania ofertowego na etapy (zadania
składowe), wynikające z bieżących potrzeb przebiegu Projektu.
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi w oparciu o
zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą umowę, w której określony
zostanie zakres i harmonogram prac w ramach Projektu oraz w ramach
poszczególnych etapów (zadań składowych).
Zakończenie całkowitej realizacji przedmiotu zapytania ofertowego powinno
nastąpić nie później niż z końcem 48 miesięcy od daty rozpoczęcia Projektu.
Płatność za wykonane prace merytoryczne poszczególnych etapów (zadań
składowych) przewiduje się w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze efektów
prac, uprawniające Wykonawcę do wystawienia faktur VAT z terminem
płatności nie krótszym niż 30 dni od daty podpisania protokołu.
Dopuszcza się możliwość wpłaty zaliczki rzecz Wykonawcy na poczet
płatności za wykonanie poszczególnych etapów (zadań składowych).
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Wysokość ewentualnej zaliczki oraz termin jej wpłaty ustalone zostaną w
wyniku indywidualnych uzgodnień Zamawiającego i Wykonawcy.

Załączniki
Załącznik nr 1_PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające
poniższe kryteria:
1. Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Pzp) lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez
właściwy organ kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
2. Wykonawcy posiadający status: uczelni publicznej, państwowego instytutu
badawczego, instytut PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których mowa w art. 2
pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczorozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art.
42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1620) i otrzymały, co najmniej ocenę B.
3. Inni Wykonawcy mogą być zaakceptowani wyłącznie za zgodą Instytucji
Pośredniczącej dla I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020, którą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
chyba że według przepisów obowiązujących w dniu publikacji niniejszego
zapytania ofertowego taka zgoda nie jest wymagana. W związku z
powyższym, jeśli ofertę złoży Wykonawca inny niż wymieniony powyżej w
podpunkcie 2, wybór jego oferty będzie uzależniony od zgody Instytucji
Pośredniczącej, jeśli taka zgoda będzie wymagana. W przypadku braku
wymaganej według przepisów obowiązujących w dniu publikacji niniejszego
zapytania ofertowego zgody Instytucji Pośredniczącej, Wykonawca zostanie
wykluczony, a Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert.
4. Wykonawcy nie powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
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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 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.
5. Wykonawcy, którzy w ramach oferty złożyli oświadczenia w zakresie:
a. zagwarantowana sposobu realizacji usługi badawczej korzystnej z punktu
widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia
materiałów, surowców, energii, itp. niezbędnych do realizacji ww. usługi.
Ocena spełnienia ww. kryteriów odbywać się będzie na podstawie oświadczeń
zawartych przez Wykonawcę w ofercie, składanej w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie ofertowe. Niespełnienie lub pominięcie w ofercie jakiegokolwiek z
wyżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wiedza i doświadczenie
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające
poniższe kryteria:
- Wykonawcy posiadający udokumentowane kompetencje:
a. minimum 2 zrealizowane projekty badawcze / badawczo-rozwojowe /
prace zlecone z obszaru związanego z przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego, dotyczące dokonywania numerycznych analiz
oporowych z wykorzystaniem modelu przepływu uwzględniającego
lepkość wody oraz dynamiczny trym i osiadanie kadłuba dla
przynajmniej jednego z następujących typów łodzi: kajaków
sportowych, kanadyjek - należy podać dane identyfikacyjne projektu
(numer, tytuł) / pracy zleconej (nr umowy, zlecenia itp.) i adres
mailowy, pod którym Zamawiający może uzyskać potwierdzenie
podanych przez Wykonawcę informacji;
b. co najmniej 2 skomercjalizowane rezultaty prowadzonych przez
Wykonawcę prac badawczo – rozwojowych z dziedziny badań i
optymalizacji wyczynowego sprzętu pływającego, wykonane na
zlecenie podmiotów komercyjnych - należy podać dane identyfikujące
skomercjalizowany rezultat (nazwa), nazwę identyfikującą jego
odbiorcę i adres mailowy, pod którym Zamawiający może uzyskać
potwierdzenie podanych przez Wykonawcę informacji.
Ocena spełnienia ww. kryteriów odbywać się będzie na podstawie oświadczeń
zawartych przez Wykonawcę w ofercie, składanej w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie ofertowe. Niespełnienie lub pominięcie w ofercie jakiegokolwiek z
wyżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych zawartych w
oświadczeniach i informacjach zawartych przez Wykonawcę w ofercie, składanej
w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. Nie uzyskanie przez
Zamawiającego, w trybie ewentualnej weryfikacji, potwierdzenia danych
zawartych w oświadczeniach i informacjach zawartych przez Wykonawcę w
ofercie, składanej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, skutkować
będzie odrzuceniem oferty.

Potencjał techniczny
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające
poniższe kryteria:
- Wykonawcy dysponujący technicznym zapleczem
wykonawczym, w skład którego wchodzić będą:

badawczym

i

a. wymagane w procesie realizacji projektu stanowiska badawcze, w
szczególności stanowisko testowania łodzi w skali naturalnej w postaci
basenu holowniczego o długości min. 200m z możliwością pomiaru
oporu przy prędkościach do 7m/s z 20 sekundową rejestracją oporu
modeli w skali 1:1 - należy podać tytuł prawny umożliwiający
dysponowanie (własność, wynajem, inne – wymienić jakie) oraz dane
identyfikacyjne minimum jednego projektu badawczego / badawczorozwojowego / pracy zleconej z obszaru związanego z przedmiotem
niniejszego zapytania ofertowego, w którym wykorzystywano zasób
(numer, tytuł / nr umowy, zlecenia itp.),
b. maszyny do modelowania numerycznego w postaci pięcioosiowej
frezarki CNC, z możliwością frezowania modeli do 13m w jednej bryle należy podać tytuł prawny umożliwiający dysponowanie (własność,
wynajem, inne – wymienić jakie) oraz dane identyfikacyjne minimum
jednego projektu badawczego / badawczo-rozwojowego / pracy
zleconej z obszaru związanego z przedmiotem niniejszego zapytania
ofertowego, w którym wykorzystywano zasób (numer, tytuł / nr umowy,
zlecenia itp.),
c. oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy umożliwiające realizację
obliczeń oporu dla jednego kadłuba, przy jednej prędkości w czasie nie
dłuższym niż dwie doby, z użyciem zweryfikowanej siatki obliczeniowej
- należy podać tytuł prawny umożliwiający dysponowanie (własność,
wynajem, inne – wymienić jakie) oraz dane identyfikacyjne minimum
jednego projektu badawczego / badawczo-rozwojowego / pracy
zleconej z obszaru związanego z przedmiotem niniejszego zapytania
ofertowego, w którym wykorzystywano zasób (numer, tytuł / nr umowy,
zlecenia itp.).
Ocena spełnienia ww. kryteriów odbywać się będzie na podstawie oświadczeń
zawartych przez Wykonawcę w ofercie, składanej w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie ofertowe. Niespełnienie lub pominięcie w ofercie jakiegokolwiek z
wyżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych zawartych w
oświadczeniach i informacjach zawartych przez Wykonawcę w ofercie, składanej
w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. Nie uzyskanie przez
Zamawiającego, w trybie ewentualnej weryfikacji, potwierdzenia danych
zawartych w oświadczeniach i informacjach zawartych przez Wykonawcę w
ofercie, składanej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, skutkować
będzie odrzuceniem oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające
poniższe kryteria:
- Wykonawcy dysponujący odpowiednimi zasobami osobowymi zdolnymi do
wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, w tym:
a. posiadającymi udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań
oporowych oraz analizach CFD kajaków sportowych - należy podać rodzaj
stosunku prawnego umożliwiającego dysponowanie zasobami (umowa o
pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, podwykonawstwo, inne –
wymienić jakie) oraz dane identyfikacyjne minimum jednego projektu
badawczego / badawczo-rozwojowego / pracy zleconej z obszaru
związanego z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, w którym
wykorzystywano zasoby (numer, tytuł / nr umowy, zlecenia itp.), a także
adres mailowy, pod którym Zamawiający może uzyskać potwierdzenie
podanych przez Wykonawcę informacji,
b. kadra naukowa i techniczna, w skład której wchodzą minimum 2 osoby z
tytułem doktora nauk technicznych, posiadająca w dorobku minimum 5
publikacji naukowych z obszaru związanego z przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego (hydromechanika okrętów i łodzi) - należy podać
dane identyfikujące publikacje (tytuł, autor, miejsce i rok publikacji).
Ocena spełnienia ww. kryteriów odbywać się będzie na podstawie oświadczeń
zawartych przez Wykonawcę w ofercie, składanej w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie ofertowe. Niespełnienie lub pominięcie w ofercie jakiegokolwiek z
wyżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych zawartych
w oświadczeniach i informacjach zawartych przez Wykonawcę w ofercie,
składanej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. Nie uzyskanie przez
Zamawiającego, w trybie ewentualnej weryfikacji, potwierdzenia danych
zawartych w oświadczeniach i informacjach zawartych przez Wykonawcę w
ofercie, składanej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, skutkować
będzie odrzuceniem oferty.

Dodatkowe warunki
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na
każdym etapie bez podania przyczyny.
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2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz
ofert częściowych.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, za datę
wpływu oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego. Do dokonania
oceny ofert Zamawiający uznaje za wystarczające złożenie oferty w postaci
elektronicznej (scan dokumentu z podpisem osoby wystawiającej ofertę).
4. Termin ważności oferty powinien obowiązywać w okresie do rozstrzygnięcia
konkursu w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” w roku 2018 w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w którym Zamawiający planuje
ubiegać się o dofinansowanie Projektu i w okresie zawierania przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu w wyniku pozytywnego
rozstrzygnięcia
ww.
konkursu,
skutkującego
uzyskaniem
przez
Zamawiającego dofinansowania dla Projektu, oraz przez 48 miesięcy od daty
rozpoczęcia Projektu.
5. W ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu złożone przez
Wykonawców oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej
Instytucji Pośredniczącej dla I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac
B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020, którą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
6. Po dokonaniu oceny nadesłanych ofert Zamawiający dokona oceny
najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem wyboru
Wykonawcy przedmiotu zapytania ofertowego.
7. Informacja o wyniku postepowania zostanie umieszczona na:
a. powszechnie dostępnej stronie internetowej wskazanej w komunikacie
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie
internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. pod
adresem:
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ,
b. stronie internetowej Zamawiającego tj. pod adresem:
www.plastexboats.com
8. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym umowy warunkowej na
realizację
Przedmiotu
zamówienia
w
terminie
umożliwiającym
Zamawiającemu ubieganie się o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy przez okres dłuższy niż 7
dni od daty upublicznienia informacji o wyniku postępowania, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
9. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie zawarcie
przez Zamawiającego „Umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”.
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10. Wykonawca musi wyrazić zgodę na pokazanie cen źródłowych oraz
stosowanej marży organom kontrolującym Zamawiającego na żądanie
Instytucji Pośredniczącej dla I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac
B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020, którą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać zakres wykonanych prac
oraz koszty ich wykonania, w tym koszty wszelkich marż występujących w
mowach.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania kar umownych za
nienależyte wykonanie Przedmiotu zamówienia, w szczególności z tytułu
opóźnień z winy Wykonawcy, nieprawidłowej realizacji przedmiotu zapytania
ofertowego, niekompletnego wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
12. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o dysponowaniu technicznym
zapleczem badawczym i wykonawczym, wymienionym w kryteriach
dopuszczających do udziału w niniejszym postępowaniu, w czasie
umożliwiającym rozpoczęcie jego wykorzystania w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na prace z
wykorzystaniem niniejszego technicznego zaplecza.

Warunki zmiany umowy
1. W ramach zawartej z Wykonawcą umowy Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zlecania realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w częściach,
wynikających z podziału na etapy (zadania składowe), wynikające z potrzeb
przebiegu realizacji Projektu.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania
dotyczącego wyboru Wykonawcy przedmiotu zapytania ofertowego
wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu
zapytania ofertowego,
b. obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e. otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany
zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe
postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zamówienia uzupełniające
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku
przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówień uzupełniających,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do realizacji zamówienia
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Przedmiot zamówienia uzupełniającego
będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
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Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena przedmiotu zapytania ofertowego – waga 80%
2. Czas wykonania przedmiotu zapytania ofertowego – waga 20%
1. Liczba punktów w kryterium „Cena przedmiotu zapytania ofertowego” będzie
przyznawana według poniższego wzoru:
Ilość punktów = Wartość kryterium najniższego spośród ofert / wartość kryterium
rozpatrywanego x (razy) 100 x waga kryterium (%).
Przez wartość kryterium rozumie się całkowitą cenę netto wyrażoną w PLN.
2. Liczba punktów w kryterium „Czas wykonania przedmiotu zapytania
ofertowego” będzie przyznawana projektom według poniższego wzoru:
Ilość punktów = Wartość kryterium najniższego spośród ofert / wartość kryterium
rozpatrywanego x (razy) 100 x waga kryterium (%).
Przez wartość kryterium rozumie się liczbę miesięcy, w czasie których
Wykonawca zrealizuje przedmiot zapytania ofertowego.
Wygrywa oferta, która sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach
powyższych kryteriów.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W
przypadku, gdy w ofercie pominięte zostanie jedno lub więcej kryteriów w ocenie
zostanie przyznanych 0 pkt. w danym kryterium.
Uwaga !!!




W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów kryterium
rozstrzygającym będzie cena przedmiotu zapytania ofertowego
(oferta z najniższą ceną spośród ofert o tej samej ilości punktów).
W przypadku, jeśli najkorzystniejszą ofertę złoży Wykonawca inny niż
wymieniony w podpunkcie 2 części „Warunki udziału w postępowaniu”,
wybór jego oferty będzie uzależniony od zgody Instytucji Pośredniczącej
dla I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020, którą jest Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju, chyba że według przepisów obowiązujących w dniu publikacji
niniejszego Zapytania Ofertowego taka zgoda nie jest wymagana. W
przypadku konieczności uzyskania według przepisów obowiązujących w
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dniu publikacji niniejszego Zapytania Ofertowego ww. zgody Instytucji
Pośredniczącej, w razie jej braku, Wykonawca zostanie wykluczony, a
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

Wykluczenia
Z postępowania wykluczeni zostaną:
1. Wykonawcy składający oferty nie zgodne z przygotowanym przez
Zamawiającego wzorem FORMULARZA OFERTOWEGO, udostępnionym
w wersji elektronicznej jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Wykonawcy, których oferty:
a. nie będą zawierały podpisu osoby wystawiającej ofertę;
b. nie będą zawierały wszystkich elementów oferty, w szczególności
informacji potwierdzających posiadane kompetencje z obszaru
związanego z Przedmiotem zamówienia; informacji potwierdzających
dysponowanie technicznym zapleczem badawczym i wykonawczym;
informacji potwierdzających doświadczenie nabyte przez pozostające w
dyspozycji Wykonawcy zasoby osobowe zdolne do wykonania Przedmiotu
zamówienia;
informacji
potwierdzających
termin
udostepnienia
technicznego zaplecza badawczego i wykonawczego;
c. zostaną złożone po wskazanym terminie, za datę wpływu oferty uznaje się
datę wpływu do Zamawiającego. Do dokonania oceny ofert Zamawiający
uznaje za wystarczające złożenie oferty w postaci elektronicznej (scan
dokumentu z podpisem osoby wystawiającej ofertę);
d. będą stanowiły oferty wariantowe lub oferty częściowe;
e. z terminem ważności krótszym niż do rozstrzygnięcia konkursu w ramach I
osi
priorytetowej
„Wsparcie
prowadzenia
prac
B+R
przez
przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” w roku 2018 w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w którym Zamawiający planuje
ubiegać się o dofinansowanie Projektu i w okresie zawierania przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu w wyniku pozytywnego
rozstrzygnięcia ww. konkursu, skutkującego uzyskaniem przez
Zamawiającego dofinansowania dla Projektu, oraz przez 48 miesięcy od
daty rozpoczęcia Projektu.
3. Wykonawcy, którzy nie złożą Oświadczeń w każdym zakresie zawartym w
FORMULARZU OFERTOWYM, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie:
a. zapoznania się z zakresem i efektami prac merytorycznych będących
Przedmiotem zamówienia oraz ich akceptacji;
b. braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) lub
innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
c. oświadczenia o statusie Wykonawcy;
d. oświadczenia o powiazaniach osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
e. oświadczenia o posiadanych kompetencjach z obszaru związanego z
Przedmiotem zamówienia;
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f. oświadczenia o dysponowaniu technicznym zapleczem badawczym i
wykonawczym;
g. oświadczenia o dysponowaniu odpowiednimi zasobami osobowym
zdolnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia;
h. oświadczenia o zagwarantowaniu sposobu realizacji usługi badawczej
korzystnej z punktu widzenia ochrony środowiska;
i. oświadczenia o wyrażeniu zgody na pokazanie cen źródłowych oraz
stosowanej marży organom kontrolującym Zamawiającego na żądanie
Instytucji Pośredniczącej dla I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia
prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R
przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, którą jest Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Dokumenty powinny jednoznacznie
wskazywać zakres wykonanych prac oraz koszty ich wykonania, w tym
koszty wszelkich marż występujących w mowach,
j. oświadczenia o terminie udostepnienia technicznego zaplecza
badawczego i wykonawczego.
4. Wykonawcy nie posiadający statusu: uczelni publicznej, państwowego
instytutu badawczego, instytut PAN lub innej jednostki naukowej będącej
organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których
mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r., którzy podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1
pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymali, co najmniej ocenę B, którzy
nie zostaną zaakceptowani przez Instytucję Pośredniczącą dla I osi
priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,
Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
którą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, chyba że według przepisów
obowiązujących w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego taka
akceptacja nie jest wymagana.

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
WATER SPORT EQUIPMENT GROUP
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres
Modlińska 14
03-216 Warszawa
mazowieckie, Warszawa
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Numer telefonu
tel.

+48 791 911 953

NIP
5272705421

Numer naboru
POIR.01.01.01-IP.04-00-N41/18
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