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Zapytanie ofertowe
Przedmiot zapytania: Wykonanie badań - Badania elektroniczne oraz informatyczne (1 usługa)
Termin złożenia oferty do: 31.08.2017 r.
Termin realizacji do: 31.07.2019 r.
Kryteria wyboru dostawcy oraz informacja o wagach punktowych:
• Kryterium dopuszczające: posiadane doświadczenie w realizacji prac badawczych w dziedzinie elektroniki i
informatyki w postaci realizacji minimum 1 projektu badawczego.
Opis sposobu oceny danego kryterium:
Celem uwzględnienia oferty należy podpisać Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu badawczym
zamieszczone w Formularzu ofertowym. W przypadku nie podpisania oferta nie będzie podlegała ocenie.
• Kryterium podstawowe: cena ofertowa (100 pkt.).
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Cena ofertowa (C) – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 100 pkt. Dla pozostałych Wykonawców
punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 100 pkt.
Opis zamówienia:
L.p.

Przedmiot zapytania

Ilość
usług

Zakres prac

Dodatkowe
informacje

Wykonawca będzie zaangażowany w badania we
wszystkich etapach/poziomach gotowości technologicznej
w ramach badań przemysłowych oraz rozwojowych.

1

Wykonanie badań Badania
elektroniczne oraz
informatyczne

1

W ramach badań przemysłowych realizowane będą prace
w zakresie opracowania układu instalacji elektrycznych i
informatycznych, analiza wyników badań w obszarze sieci
elektrycznych, poszczególnych jej komponentów i układów,
energooszczędności
poszczególnych
elementów
i
zastosowanych rozwiązań (także w odniesieniu do obszaru
informatyki i technologii ICT), a w szczególności:
• zaprojektowanie i opracowanie komponentów celem
zmniejszenia poboru prądu przez wyświetlacz
informacyjny;
• dobór komponentów systemu bezpieczeństwa w celu
zmniejszenia poboru prądu przez urządzenia;
• opracowanie założeń dla systemu bezpieczeństwa pod
kątem automatycznego zgłaszania informacji o
zagrożeniach, opóźnieniach, zmianach;
• dobór
elementów
obudowy
urządzeń
celem
zminimalizowania przedostawania się ciepła do wnętrza
urządzeń;
• analiza energetyczna systemu wyświetlania;
• zintegrowanie syntezatora mowy;
• opracowanie schematów, projektów urządzeń i

Kod CPV:
73100000-3
Usługi
badawcze i
eksperymental
no-rozwojowe
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podzespołów wyświetlaczy;
• zakup i testy modułów wyświetlających LCD Aditech,
Panele e-ink;
• projekt oprogramowania serwera;
• opracowanie technologii komunikacji z serwerem;
• opracowanie projektu systemu informacji przystankowej;
• wykonanie prototypów wyświetlaczy do badań;
• wykonanie prototypów obudów dla urządzeń i
wyświetlaczy;
• opracowanie oprogramowania w wersji alpha;
• badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC
urządzeń;
• badania szczelności IP oraz ochrony przed uderzeniem
IK obudów;
• badania sprawdzające spełnienie założeń;
• opracowanie oprogramowania w wersji beta.
W ramach prac rozwojowych będą realizowane badania w
zakresie opracowania układu instalacji elektrycznych i
informatycznych, analiza wyników badań w obszarze
kompletnych układów sieci elektrycznych, sprawności
działania
jej
poszczególnych
komponentów,
energooszczędności poszczególnych elementów i całości
konstrukcji w warunkach rzeczywistych oraz rozwiązań
informatycznych
i
utworzonych
systemów
obsługi/sterowania, a w szczególności:
• badania IK, IP, EMC po walidacji projektu;
• połączenie i badania urządzeń w warunkach
operacyjnych
faza
testów
oprogramowania
końcowego;
• implementacja systemu w konstrukcji przystanku;
• badania prototypowego systemu wyświetlania informacji
w rzeczywistych warunkach eksploatacji;
• badania
układów sterowania
w rzeczywistych
warunkach eksploatacji z wykorzystaniem wybranych
funkcji przystanku autonomicznego;
• badania prototypowego przystanku w warunkach
rzeczywistych.
Celem złożenia oferty proszę wykorzystać załączony formularz oraz uzupełnić w nim: Wartość oferty netto i brutto,
walutę oferty, Termin ważności oferty, Termin realizacji oraz podpisać Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
badawczym i Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych. W polu „UWAGI” należy uzupełnić ewentualne,
istotne dla oferty informacje.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na załączonym druku (Formularz ofertowy).
2. W ofercie należy wskazać walutę, w której określono cenę.
3. Celem uwzględnienia oferty należy podpisać Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu badawczym zawarte w Formularzu
ofertowym.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i cząstkowych.
Oferty niezawierające danych wskazanych w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 będą odrzucane z przyczyn formalnych.
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6. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do wydłużenia terminu składania ofert, zamknięcia postępowania bez
dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom
nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z
powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im
roszczeń.
7. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie
wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie
pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą tj. Śląskim Centrum
Przedsiębiorczości.
Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, Oferent zobowiązany
jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą.
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem
(HELIOENERGIA Sp. z o.o.) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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 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,
e) pozostawaniu z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności tych osób.

…………………………………………………
(data odebrania, pieczątka firmowa i podpis)
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Miejscowość, data
Nazwa firmy
Adres firmy
HELIOENERGIA Sp. z o.o.
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Formularz ofertowy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.07.2017 r. przesyłamy ofertę cenową:
LP

Przedmiot zapytania

Cena netto
(należy określić walutę)

Cena brutto
(należy określić walutę)

1.

Wykonanie badań - Badania elektroniczne oraz
informatyczne (1 usługa)
RAZEM (należy określić walutę)
Termin ważności oferty: …..
Termin realizacji: ……
UWAGI: …..
………………………………………
(pieczątka firmowa i podpis oferenta)
Oświadczenie Oferenta:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem
(HELIOENERGIA Sp. z o.o.) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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 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,
e) pozostawaniu z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności tych osób.
………………………………………
(pieczątka firmowa i podpis oferenta)
Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu badawczym
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot posiadane doświadczenie w realizacji prac badawczych w
dziedzinie elektroniki i informatyki w postaci realizacji minimum 1 projektu badawczego w opisanym obszarze.

……………..……………………………
(pieczątka firmowa i podpis oferenta)
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