Bydgoszcz , 12-11-2018.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 na wykonanie prac określonych w niniejszym
ogłoszeniu w zakresie podwykonawstwa i współpracy 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

Nr naboru : POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Tytuł projektu : „Opracowanie konstrukcji i technologii wykonania innowacyjnej i
uniwersalnej deski sedesowej do taboru kolejowego jako odpowiedzi na potrzeby
producentów i przewoźników kolejowych.”

Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9
ustawy o zasadach finansowania nauki1 posiadające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
- posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3
ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki
naukowej;
lub
centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym;
lub
przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
11

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jednostki naukowe
- prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
− podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
− jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r., poz. 1869, z późn. zm.);
− instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1158, z późn. zm.);
− międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
− Polska Akademia Umiejętności;
− 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

Strona 1 z 8

akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).
Warunki udziału w postępowaniu

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe
kryteria, oceniane na podstawie oświadczenia będącego załącznikiem do formularza
ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie
odrzuceniem oferty:
) jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
−

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w
art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;

lub
1. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki
celowe jednostki naukowej; lub

2. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o

szkolnictwie wyższym; lub
3. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w

art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
4. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub

notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z
późn. zm).
5. Posiadanie odpowiednich zasobów osobowych zdolnych do wykonania przedmiotu

zamówienia
6. Dysponowanie infrastrukturą, umożliwiającą realizację niniejszych badań

Ocena warunków wg formuły spełnia – nie spełnia. Należy wypełnić
i dołączyć Załącznik do formularza oferty.
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W związku z zamiarem 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
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonania prac określonych w
niniejszym ogłoszeniu w zakresie podwykonawstwa i współpracy

Tytuł projektu : „Opracowanie konstrukcji i technologii wykonania innowacyjnej i
uniwersalnej deski sedesowej do taboru kolejowego jako odpowiedzi na potrzeby
producentów i przewoźników kolejowych.”

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Darpol Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac określonych w niniejszym ogłoszeniu w
zakresie podwykonawstwa i współpracy
Wiodący Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): 73100000-2,
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze w
następującym zakresie:
−

Opracowanie innowacyjnej i uniwersalnej deski sedesowej spełniającej następujące
kryteria :

a. Deska musi dawać możliwość jej zamocowania do większości toalet próżniowych
zamontowanych w pojazdach kolejowych stosowanych na terenie Polski.
b. Opracowany produkt musi spełniać zapisy normy kolejowej o niepalności EN45545-2,
c. Materiał z którego zostanie wykonana musi być antybakteryjny.
d. Deska musi posiadać wbudowany uchwyt pozwalający na zachowanie komfortu i higieny
w jej użytkowaniu.
e. Deska musi mieć wzmocnioną budowę w stosunku do desek obecnie dostępnych na rynku,
utrudniającą jej uszkodzenie.
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Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii równoważnych, tj. nie obniżających
standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W
związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i
funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań
dotyczących warunków równoważności.

3. Warunki udziału w postępowaniu :
1)

oferta powinna być sporządzona w języku polskim

2)
zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie
wszystkich ofert
3)

nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych

4)

informacji w sprawie postępowania udziela :

1. W sprawach merytorycznych: Dariusz Jasiński tel. 52 322 05 63, mail:
d.jasinski@darpol.bydgoszcz.pl
2. W pozostałych: Joanna Chyżyńska tel. 577 006 949, mail:
j.chyzynska.darpol@gmail.com
) Sposób obliczania ceny :
) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty , jakie zamawiający będzie musiał ponieść
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów

) Cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie
) Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto ( bez VAT), obejmująca wszystkie
koszty wykonania zamówienia

) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w walutach obcych . W przypadku gdy oferta

zostanie złożona w walucie innej niż PLN , zostanie ona przeliczona wg kursu średniego NBP
na dzień złożenia oferty
) Cena oferty stanowi wartość umowy- zamówienia i będzie niezmienna w toku realizacji całej
umowy

•

Sposób oceny ofert :

Rodzaje kryteriów oceny :

KRYTERIUM

WAGA(%)

a/Cena netto

70%

b/czas realizacji

Max.30 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.
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a/ Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru :
Cena oferty najtańszej
----------------------------------- x 70% = ilość punktów
Cena oferty badanej
B / oferentom deklarującym najszybsze czas realizacji zostanie przyznane 30 pkt ,
kolejnej ofercie 5 pkt mniej aż do chwili gdy kolejnej i pozostałym oferentom przyznane
zostanie 0 pkt
Ilość punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę
oferty. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą końcową ocenę .

Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował
elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim
min :


zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania



zasadą ochrony uczciwej konkurencji



zasadą swobody przepływu kapitału , towarów , dóbr i usług



zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo
ofertę
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6.Termin wykonania zamówienia :
Wstępnie usługa powinna być przeprowadzona w okresie od 01.02.2019 do 31.06.2020
Docelowo termin zostanie uściślony po uzyskaniu dofinansowania przez Zamawiającego.
7.Zawarcie umowy
1) przypadku dokonania wyboru Wykonawcy Zamawiający zastrzega, że dokonanie zlecenia
i podpisanie umowy współpracy w zakresie wykonania usługi badawczej będzie
uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 2.3
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla
MŚP” rozumianego przez podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia przez
Zamawiającego z PARP. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma
prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym/i Wykonawcą/ami.
8.Termin i sposób złożenia oferty
1. Termin złożenia oferty upływa z dniem 19-11-2018 r. do godz. 16.00
2. Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera na adres:
Darpol Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz
lub też przesłać skan oferty wraz z załącznikami z podpisami za pośrednictwem poczty
elektronicznej
na adres mailowy:
info@darpol.bydgoszcz.pl
Należy wybrać tylko jedną z opcji
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- Oferta powinna być ważna przez minimum 6 mcy od jej złożenia.
Inne postanowienia :
Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia
umowy,

1.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści i warunków
zapytania ofertowego,

2.
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z
Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
a. gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do
przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej
realizacji umowy,
b. w powodu okoliczności zaistnienia siły wyższej,
c. w zakresie wydłużenia terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań
w ramach usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której
na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można
było przewidzieć,
Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej
skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na
zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadkach
gdy:

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;


postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć
istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia,

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 Zamawiający poinformuje pisemnie oferentów( poprzez wiadomość e-mail) biorących
udział w postępowaniu ofertowym o jego wyniku. Informacja ta zostanie upubliczniona na
stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania
określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta
jest niekompletna lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie
będą brane pod uwagę.
 Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
b.
wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania
ofert,
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D.
zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do
zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

Wykluczenia :
1) Przedmiot zamówienia nie będzie udzielany podmiotowi ani osobom powiązanym

osobowo lub kapitałowo z firmą Darpol Sp. z o.o. Sp.k. ul. Rynkowska 2, 85-503
Bydgoszcz - Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia. Należy wypełnić i
dołączyć
Załącznik do formularza oferty.
2) W przypadku złożenia oferty przez podmiot lub osobę o których mowa
powyżej, oferta ta zostanie uznana za nieważną.
3) Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4) Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. - Ocena warunku wg formuły spełnia – nie
spełnia. Należy wypełnić i dołączyć Załącznik do formularza oferty.
Załączniki :
Formularz oferty wraz załącznikami
a) Załącznik nr 1 –Opis oferty.
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz
znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
wykonanie zamówienia.
d) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
e) Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o brak przesłanek dot.
wykluczenia z udziału w postępowaniu.
f) Załącznik Nr 6 – Wykaz kadry oraz aparatury badawczej.
g) Załącznik nr 7 – Harmonogram rzeczowo - finansowy.
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Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1/2018
w zakresie podwykonawstwa i współpracy 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
Nr naboru : POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Imię i nazwisko/Nazwa firmy
Adres/siedziba
Miejscowość
NIP/PESEL

OFERTA WYKONANIA USŁUGI B+R
Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności
dotyczące ........................................................................

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za kwotę
……………………………,00
zł
netto
plus
23%
podatku
VAT
(słownie:
……………………………………………………………………..
zł)
tj.
...............
zl
brutto
słownie:
.............................................,00/100.)

Termin ważności oferty wynosi: ………………………. dni

……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
1. Załącznik nr 1 –Opis oferty.

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz znajdowaniu
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o brak przesłanek dot. wykluczenia z udziału w
postępowaniu.
6. Załącznik Nr 6 – Wykaz kadry oraz aparatury badawczej.
7. Załącznik nr 7 – Harmonogram rzeczowo - finansowy.

Załącznik nr 1 do formularza oferty

OPIS OFERTY
Opis oferty powinien zawierać następujące informacje
1.

Przedmiot oferty

2.

Zakres oferty

3.

Opis koncepcji pracy

4.

Termin wykonania

5.

Tryb i warunki odbioru przedmiotu zamówienia

6.

Cena i warunki płatności

7.

Termin ważności oferty

8.

Osoby do kontaktu

Załącznik nr 2 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że jestem Wykonawcą nie powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług B+R
w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji ww. projektu

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.:
 Posiadamy potencjał pozwalający na wykonanie zamówienia.
 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
 Zrealizujemy projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tj. będzie on neutralny
dla środowiska lub będzie mieć na nie pozytywny wpływ. (Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju dotyczyć będzie takich obszarów jak: przestrzeganie
wymogów ochrony środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do
zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, zachowanie różnorodności biologicznej,
odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem
związanym z ochroną środowiska.)

……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług B+R
w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji ww. projektu

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.:
−

jesteśmy/nie jesteśmy1 jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.),
posiadającą przyznaną kategorię naukową ..........2, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy
oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z listą jednostek naukowych
(aktualną według stanu na dzień ogłoszenia naboru wniosków) przedstawioną w komunikacie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach
naukowych jednostkom naukowym (Dz.Urz. MN i SzW z 2014 r., poz. 38).

−

jesteśmy/nie jesteśmy3 spółką celową uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki
celowe jednostki naukowej;

−

jesteśmy/nie jesteśmy4 centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

−

jesteśmy/nie jesteśmy5 przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego
w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1710, z późn. zm.);

−

jesteśmy/nie jesteśmy6 akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez podmioty wymienione w art. 21
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z
późn. zm.).

……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

1
2

Niepotrzebne skreślić
Wpisać odpowiednią kategorię

3

Niepotrzebne skreślić

4

Niepotrzebne skreślić

5

Niepotrzebne skreślić

6

Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług B+R
w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji ww. projektu

Oświadczam/y, że:
−

nie jesteśmy podmiotem, w stosunku, do którego otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,

−

nie jesteśmy podmiotem, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

−

nie jestem osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do formularza oferty

WYKAZ KADRY
która będzie zaangażowana w realizację usługi B+R objętej ofertą

L. p.

Imię i nazwisko

Zakres świadczenia usługi

WYKAZ APARATURY BADAWCZEJ
która będzie wykorzystana w realizacji usługi B+R objętej ofertą

L.p.

Nazwa aparatury

……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do formularza oferty

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Zadanie

Nazwa zadania

Opis działań
planowanych do
realizacji w ramach
zadania

Koszt zadania
netto

Data
rozpoczęcia
zadania

Data
zakończenia
zadania7

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4

SZCZEGÓŁOWA WYCENA I UZASADNIENIE KOSZTÓW
Rodzaj kosztu

Szczegółowa wycena i
specyfikacja kosztów

Uzasadnienie kosztów i ich
związek z realizowanym
projektem

Koszt usługi polegającej na
opracowaniu nowego lub
znacząco ulepszonego wyrobu,
usługi, technologii lub nowego
projektu wzorniczego

PLANOWANE REZULATATY
Zadanie

Rezultat zadania

Etap opracowania nowej lub znacząco ulepszonej usługi, wyrobu, technologii lub nowego projektu
wzorniczego
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie (...)
Etap wdrożenia nowej lub znacząco ulepszonej usługi, wyrobu, technologii lub nowego projektu
wzorniczego (jeśli dotyczy)
Zadanie (...)
7

Przez datę zakończenia zadania rozumie się wykonanie merytoryczne zadania zakończone podpisaniem protokołu odbioru oraz dokonanie
płatności za zrealizowane zadanie (do zakończenia merytorycznego zadania proszę dodać okres na podpisanie protokołu odbiorczego
zadania i zapłatę za fakturę min. 14 dni)

Zadanie (...)
Opis rezultatu projektu

……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

