Gdynia, dnia 04.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
związane z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na
innowacje dla MŚP
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo – rozwojowej pozwalającej na Modyfikacji, testowaniu
oraz opracowaniu technologii produkcji innowacyjnych biosensorów monitorujących parametry
fizjologiczno-behawioralne krów mlecznych.
ZAMAWIAJĄCY
MICROLABS Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81- 451 Gdynia
SR Gdańsk-Północ KRS 0000442366, NIP 958-166-18-01 , REGON 221792493
kapitał zakładowy 12.000,00 PLN
www.microlabs.pl , www.e-stado.net, tel. 721 420 200
Osoba do kontaktu:
Jarosław Kupis,
tel. 519-190-708,
e-mail: j.kupis@e-stado.net
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć najpóźniej do 12.10.2018 do godziny 23.59
Oferty można składać:


Osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Al. Zwycięstwa 96/98, 81- 451 Gdynia



Za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera na adres: Al. Zwycięstwa 96/98, 81- 451 Gdynia



Za pośrednictwem poczty elektronicznej, skan oferty można przesłać na adres: j.kupis@e-stado.net
MICROLABS Sp. z o.o.,
Al. Zwycięstwa 96/98, 81- 451 Gdynia

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo – rozwojowej pozwalającej na Modyfikacji, testowaniu
oraz opracowaniu technologii produkcji innowacyjnych biosensorów monitorujących parametry
fizjologiczno-behawioralne krów mlecznych.
Zakres prac badawczych:
1. Analiza istniejących na szeroko pojętym rynku/bazach danych (medycyna, przemysł, rolnictwo)
rozwiązań czujników, które potencjalnie mogłyby być zaimplementowane do udoskonalenia
istniejących w systemie e-stado biosensorów: nożnego i ogonowego, aby zachować zakładane
funkcjonalności (trwałość, odporność uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, zanieczyszczenia i
neutralne dla zwierzęcia).
2. Opracowanie projektu technicznego zmodyfikowanych biosensorów: nożnego (pedometru) oraz
ogonowego.
3. Opracowanie założeń dla technologii produkcji biosensorów nożnego i ogonowego. Po ustaleniu
szczegółów technicznych budowy biosensorów opracowana zostanie technologia ich produkcji
umożliwiająca wyprodukowanie serii testowych biosensorów.
4. Testowanie biosensorów w warunkach doświadczalnych i produkcyjnych.
Potwierdzenie skuteczności badań powinno zostać udowodnione statystycznie (odpowiednia ilość powtórzeń
każdego badania).
Planowany czas badań: 9 miesięcy
Przedstawiona oferta powinna precyzować zakres proponowanych badań/ rozwiązań w odniesieniu do
odpowiedniej części zamówienia (załącznik nr 2)
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Planowany termin realizacji zamówienia od 01.02.2019

MICROLABS Sp. z o.o.,
Al. Zwycięstwa 96/98, 81- 451 Gdynia

Podane powyżej terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie na skutek zaistnienia okoliczności
niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających realizację zadania w zakładanych terminach, w tym również
jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania na realizację niniejszego przedsięwzięcia.
WAŻNOŚĆ OFERTY

Okres ważności oferty powinien być nie krótszy niż 6 miesięcy.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Dane teleadresowe Wykonawcy wraz z wskazaniem osoby do kontaktu w sprawie oferty (telefon, mail).

2.

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego, w formie papierowej, wypełniając wszystkie wymagane informacje. W przypadku przesyłania
oferty w wersji elektronicznej, powyżej wskazane dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu należy
zeskanować do pliku pdf.

3.

Ceny zawarte w ofercie powinny zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
w szczególności wynagrodzenia zespołu badawczego/technicznego, koszty aparatury, materiałów itp.

4.

Formularz ofertowy powinien zostać opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Oferenta. W przypadku przesyłania oferty w wersji elektronicznej, powyżej wskazane
dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu należy zeskanować do pliku pdf.
KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom
przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową
netto.

Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:
Najniższa cena oferty
Liczba punktów = --------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty

Maksymalna liczba punków: 100
MICROLABS Sp. z o.o.,
Al. Zwycięstwa 96/98, 81- 451 Gdynia

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O możliwość realizacji niniejszego zamówienia mogą się ubiegać jedynie jednostki naukowe w rozumieniu
art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. , poz. 572);
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 371);
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e) Polska Akademia Umiejętności;
f)

inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania
i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A
albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, z możliwości ubiegania się o realizację zamówienia wyłączone
są podmioty powiązane z MICROLABS Sp. z o.o . osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie 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.
3. Oferent musi posiadać niezbędny potencjał merytoryczny i techniczny do wykonania usługi/usług
będących przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego.
Stosowne oświadczenia w ww. kwestiach stanowią integralną część formularza ofertowego.

MICROLABS Sp. z o.o.,
Al. Zwycięstwa 96/98, 81- 451 Gdynia

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą
mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przekaże stosowną informację do wszystkich
podmiotów, do których wysłane zostało zapytanie ofertowe i do podmiotów, które złożyły oferty oraz wydłuży
termin składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji,
dokumentów i/lub wyjaśnień.
4. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert,
a informacja w przedmiotowym zakresie zostanie przekazana wszystkim podmiotom, które złożyły oferty.
5. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zastrzega, że dokonanie zlecenia w zakresie wykonania
usługi/usług uwarunkowane będzie przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP rozumianego, jako podpisanie umowy
o dofinansowanie projektu pomiędzy Zamawiającym i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy
z wybranym oferentem.
7. Zastrzega się, że Zamawiający zachowuje prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa własności
intelektualnej do wszystkiego, co zostało przez niego opracowane przed rozpoczęciem lub w trakcie
zlecenia, w tym systemów, metodologii, oprogramowania. Ponadto, Zamawiający zachowuje również prawa
autorskie oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich raportów, porad udzielonych na
piśmie lub innych materiałów dostarczonych Zamawiającemu w ramach zlecenia. W przypadku posiadania
zdolności wynalazczej Zamawiający zachowuje wyłączne prawo do ochrony patentowej przedmiotu
zlecenia.
8. Aneksowanie warunków umowy z Wykonawcą jest dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, pod
warunkiem zgodności proponowanych zmian z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – ZAKRES PROPONOWANYCH BADAŃ/ ROZWIĄZAŃ

Gdynia, 04.10.2018

……………………………
(podpis osoby upoważnionej)

MICROLABS Sp. z o.o.,
Al. Zwycięstwa 96/98, 81- 451 Gdynia

