Koszalin, 22.11.2017
Dane Zamawiającego:
Energobud Sp. z o.o.
ul. Morska 33D
75-212 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.07/2017
W związku z ubieganiem się przez Energobud Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) o dofinansowanie projektu w
ramach działania w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
Działania 1.1, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Innowacyjny
system wspomagania dyspozytora systemu elektroenergetycznego w zakresie diagnostyki sieci SN i nN” (dalej:
projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.
Celem zamówienia jest rekrutacja osoby na stanowisko:
Staży Inżynier Testów/Automation Tester
w formie umowy zlecenia przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w
ramach projektu.
I.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na 1 stanowisko:
Staży Inżynier Testów/Automation Tester
w formie umowy zlecenia w ramach projektu.
Zakres obowiązków na wskazanym stanowisku:
- wybór technologii i narzędzi informatycznych wspierających wykonywanie testów automatycznych
- przygotowanie Planu Testowania dla: prototypów rozwiązań, modeli, programów symulujących, narzędzi w
celu realizacji testów funkcjonalnych, wydajnościowych, niezawodnościowych
- przygotowanie zestawu przypadków testowych oraz specyfikacji środowiska testowego
- przeprowadzanie testów manualnych i automatycznych niezbędnych do weryfikacji poprawności działania
rozwiązań otrzymanych w trakcie prac naukowo-badawczych,
- przeprowadzenie testów oprogramowania różnymi technikami na etapie wdrożenia pilotażowego systemu
oraz zaraportowanie zaobserwowanych błędów
- weryfikacja i walidacja systemu informatycznego po integracji wszystkich tworzących go modułów,
- opracowywanie wytycznych w zakresie optymalizacji.

Łączne zaangażowanie na rzecz projektu na jedno stanowisko:
•

168 godzin / mies. średniomiesięcznie przez okres 36 miesięcy w toku realizacji projektu.

Umowa zlecenia przyjmie charakter warunkowy, a jej wejście w życie uwarunkowane będzie przyznaniem
dotacji dla projektu.
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Kod przedmiotu zamówienia wg CPV:


73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju,

Termin realizacji zamówienia:
 36 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Ewentualne zmiany terminów będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
Miejsce realizacji zamówienia:
 Miejsce realizacji zamówienia uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego i obejmuje m.in. siedzibę
Zamawiającego.
 Zamawiający wymaga dostępności Wykonawcy w siedzibie firmy Zamawiającego na żądanie
Zamawiającego.

II.
1.
2.
3.

Informacje dla przyszłego Wykonawcy:

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane
na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
beneficjenta innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

III.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
- min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w charakterze testera, inżyniera testów lub testera testów
automatycznych przy produkcji systemów informatycznych klasy Enterprise,
- certyfikat (np. ISTQB) lub dyplomy szkoleń związanych ze testowaniem oprogramowania,
- wykształcenie w dyscyplinie Informatyka lub kierunkach pokrewnych.
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV (lub innych dokumentów
poświadczających spełnienie warunków udziału w postępowaniu) i oświadczenia Oferenta zawartego w
formularzu ofertowym.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium
spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone
w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub
załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym,
będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

IV.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (stawka brutto za jedną godzinę) – 100%
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W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane.
Nie będą rozpatrywane oferty:






V.

niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
częściowe, wariantowe,
złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
niezłożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
złożone po terminie przyjmowania ofert.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Nazwa kryterium

cena brutto za

Waga

100%

Opis sposobu obliczania punktacji

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona
według następującego wzoru:

realizację
przedmiotu
zamówienia (stawka
brutto za jedną
godzinę)

𝑃𝑖 =

𝐶𝑚𝑖𝑛
∙ 100
𝐶𝑖

Podane wartości oznaczają:
Pi – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „łączna cena brutto za
realizację przedmiotu zamówienia”
Cmin – najmniejsza łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci – łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia oferty nr „i”

1) Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do siebie dodane.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (max: 100 pkt).
3) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena.
4) Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z
Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
5) Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.
6) Wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego .
VI.

Warunki składania ofert

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1)
2)

Datę sporządzenia oferty, datę ważności oferty,
Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
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3)
4)

5)
6)

Podpis oferenta,
Cenę brutto za jedną godzinę pracy (w walucie PLN) realizacji przedmiotu zamówienia. W
przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na
PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia
ogłoszenia zapytania ofertowego,
Wymagane załączniki – oświadczenia,
Dokumenty/ referencje, z których będzie wynikało, że Oferent posiada wymagane wykształcenie,
doświadczenie oraz umiejętności wymienione w warunkach udziału w postępowaniu.

Oferta może być przekazana na adres e-mail: projekt@energobud.koszalin.pl, osobiście w siedzibie
Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Energobud Sp. z o.o. ul. Morska 33D 75-212 Koszalin (liczy się
data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).










VII.

Termin składania ofert upływa w dniu: 29.11.2017 r.
Wymagany okres ważności oferty: min. 30 dni od dnia złożenia oferty.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w
dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i
dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć ofertowi
nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem
pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Oferenta.
Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i
poprawek.
Klauzula bezstronności

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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 co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
VIII.
1.
2.
3.

Określenie warunków zmian umowy zawartej z wykonawcą wybranym w ramach niniejszego
zapytania:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
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a.

4.
5.

jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego
prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych
przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu
zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej
bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas
jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a
w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia
zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o
uzyskanie środków unijnych;
g. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu wydłużenia okresu realizacji
projektu niezawinionego przez Wykonawcę.
Możliwe jest zwiększenie czasu zaangażowania Wykonawcy w przypadku wydłużenia terminu realizacji
projektu o liczbę miesięcy, o jaką został wydłużony termin realizacji projektu.
Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły
być wprowadzone za zgodą Stron.

IX.
Postanowienia końcowe
1) Nie dopuszcza się powierzenia całości zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego.
Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Dodatkowo w przypadku zmiany treści
ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w
ofercie.
4) Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między
Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
5) Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć
postępowania ofertowego.
6) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących
dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
7) Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Michał Chrzanowski, mail:
michal@energobud.koszalin.pl) w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na
portalu Baza konkurencyjności.
X.
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”
XI.
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – „Oświadczenie o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”
XII.
Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego – „Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu
zawodowym Wykonawcy”.
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
………………………………..
Miejscowość, data
OFERTA

Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko
Adres
Tel.
Adres e – mail
PESEL

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. ZL.07/2017 z dnia 22.11.2017r. przedstawiam poniższą ofertę.
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (stawka brutto za jedną godzinę) …………………
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam iż uważam się za związanego/ą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
Oświadczam iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadcza, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym.
Załączam następujące dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1.

…

………………………………
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym

………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie
Nawiązując do zapytania ofertowego nr. ZL.07/2017 z dnia 22.11.2017r.
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

oświadczam, że:
nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % 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.

……………………………….
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie
Nawiązując do zapytania ofertowego nr. ZL.07/2017 z dnia 22.11.2017r.
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
beneficjenta i innych podmiotów, nie będzie przekraczać 276 godzin miesięcznie.
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