Leszno, 25.11.2016r.
AWILUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Budowlanych 9
64-100 Leszno
NIP: 6972187992
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Zakup proinnowacyjnych usług przez Awilux Polska Sp. z
o.o. Sp. k. w celu udoskonalenia technologii produkcji umożliwiającej optymalizację wykorzystywania
surowców i zasobów oraz podniesienie jakości obsługi klienta” w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, działając zgodnie z
zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – firma AWILUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup
następującego elementu projektu:
1.

Przedmiot zamówienia i opis:

Zamawiający, firma Awilux Polska oferująca najnowocześniejsze rozwiązania okienno-drzwiowe do domów i
budynków użyteczności publicznej planuje zakupić usługi będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych w
celu udoskonalenia technologii produkcji umożliwiającej optymalizację wykorzystywania surowców i
zasobów oraz podniesienie jakości obsługi klienta.
Oczekiwany zakres prac:
I. Usługi polegającej na opracowaniu dla Awilux Polska Sp. z o. o. Sp.k. znacząco ulepszonej
technologii produkcji:
1) Analiza procesowa – badanie procesowe: identyfikacja przepływów fizycznych i informacyjnych
(przetwarzanie danych przez system IT).
Etapy pracy:
− Wizja lokalna w firmie.
− Identyfikacja obecnie działającego w firmie procesu produkcyjnego oraz przepływów
informacyjnych.
− Stworzenie listy potencjalnych usprawnień procesowych.
− Zbadanie skutków i efektywności wynikającej z wdrożenia każdej ze zmian.
− Rekomendacja optymalnego scenariusza zmiany w procesie produkcyjnym.
− Opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji procesowej.
− Opracowanie modeli docelowych procesów, uwzględniających dotychczasowe wyniki badań
i rekomendacje ekspertów dziedzinowych.
W wyniku tych prac powinny powstać mapy procesowe, zgodne ze standardem BPMN 2.0.
opisanym normą ISO/IEC 19510:2013, ukazujące funkcjonowanie procesów bazowych (obecnie
funkcjonujących w firmie Awilux) oraz docelowych po implementacji opracowanej w ramach
B+R koncepcji.
2) Identyfikacja i opracowanie sposobu indeksacji materiałów, towarów oraz wyrobów gotowych w
celu usprawnienia procesów produkcyjnych oraz optymalizacji zapasów.
W ramach usługi powinien zostać opracowany spójny i jednolity system indeksowania materiałów,
towarów oraz wyrobów gotowych, zgodny ze specyfiką zakładu, uwzględniający standardy GS1.
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Ponadto, powinien zostać opracowany system optymalizacji zapasów zawierający system
klasyfikacji indeksów oraz strategię i system odnawiania zapasów.
3) Opracowanie koncepcji ustandaryzowanego oznakowania miejsc odkładczych.
Usługa powinna obejmować przygotowanie wytyczne znakowania oraz oznakowanie prototypowo
części magazynu.
4) Stworzenie koncepcji wdrożenia traceability.
Usługa powinna obejmować projekty etykiet na produkty gotowe i opakowania logistyczne:
- nałożenie na opracowane mapy procesowe rekomendacji zmian wynikających z zastosowania
standardów GS1 – punkty gromadzenia danych, zakres danych, generowanie etykiet.
- opracowanie mapy wdrażania (roadmap) zaproponowanych rozwiązań bazujących na standardach
GS1.
- pomoc w przygotowaniu wdrożenia zaproponowanych rozwiązań: weryfikacja poprawności
metod identyfikacji jednostek ładunkowych, komponentów, półfabrykatów, surowców, wyrobów
gotowych oraz przygotowanie wymagań dla wykonawców (dostawca rozwiązań IT).
5) Włączenie odbiorców końcowych w opiniowanie, testowanie, recenzowanie nowego
rozwiązania.
Usługa powinna zostać wykonana poprzez udostępnienie grupie testowej odbiorców końcowych
przedsiębiorstwa Awilux opracowanych przez Wykonawcę kodów, umieszczenie ich na produkcie
gotowym i przeprowadzenie próbnego zgłoszenia reklamacji. Powinna zostać zbadana skuteczność
zgłoszeń testowych, intuicyjność zgłaszania dla Klienta, kompletność formularza zgłoszeniowego,
następnie Wykonawca powinien pozyskać opinie i recenzje użytkowników na temat proponowanej
zmiany. Powinno zostać przeprowadzone badanie obecnie funkcjonującego procesu obsługi
zgłoszeń reklamacyjnych, zarówno z punktu widzenia pracochłonności przedsiębiorstwa, jak i z
punktu widzenia Klienta końcowego. Następnie powinny zostać zbadane parametry analogicznego
procesu po wprowadzeniu zmian oraz ich konfrontacja w wartościami początkowymi, w celu
zbadania korzyści dla obu stron. Wszystkie wyniki powinny zostać ujęte w rekomendacji odnośnie
możliwego udoskonalenia funkcjonalności i zastosowanie ich w koncepcji docelowej.
II. Usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej towarzyszącej usłudze o której mowa w pkt I
1. Geomarketing:
Usługa powinna obejmować:
- Weryfikację pokrycia terytorialnego działalności handlowej (tzw. ‘białe plamy’), która pozwoli na
określenie możliwości dalszego rozwoju biznesu, zdobycia nowych rynków zbytu.
- Wskazanie potencjalnych lokalizacji punktów dystrybucji w oparciu o analizę wielokryterialną.
- Wizualizację kosztów wytworzenia (koszt produkcji + koszt transportu) per obszary sprzedażowe,
pozwalająca na ocenę wydajności systemu jak i weryfikację opłacalności obsługi klienta.
- Wizualizację obszarów pokrycia klientów pod kątem czasu realizacji zleceń z magazynu,
wspierająca planowanie i organizację procesu dystrybucji.
- Wizualizację poziomu zwrotów i reklamacji w stosunku do sprzedaży, która pozwoli na analizę
błędów w procesie wytwarzania (np. źle przyjęte zamówienie przez biuro obsługi klienta).
Wspólny słownik zamówień (CPV):
73110000-6
Usługi badawcze
73000000-2
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
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2.

Planowany termin realizacji zamówienia: od 01-04-2017r. do 30-09-2017r.

3.

Warunki udziału w postepowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia i dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we
wskazanych terminach.
4) Będą jednostką naukową 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 a-e, 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.
5) Posiadanie doświadczenia przez zespół badawczy w postaci minimum 20 opracowań (publikacje
naukowe, wystąpienia na konferencjach, raporty z badań, opinie o innowacyjności i ekspertyzy) za
okres ostatnich 5 lat, w obszarze zakresu wskazanego w przedmiocie zamówienia.
6) Posiadanie zasobów kadrowych: kierownik w stopniu minimum doktora inżyniera w
przedmiotowym obszarze, członkowie zespołu w stopniu minimum magister w przedmiotowym
obszarze.
7) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał
największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje
dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących
dokumentów:
Złożenie oferty zawierającej:
•
Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta.
•
Datę wystawienia oferty
•
Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
•
Termin ważności oferty – minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
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1) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
4) Oświadczenie, że Wykonawca otrzymał co najmniej ocenę B z oceny 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) –
przez jednostkę naukową typu:
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 a-e, 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.
5) Lista minimum 20 opracowań, potwierdzających doświadczenie zespołu badawczego (publikacje
naukowe, wystąpienia na konferencjach, raporty z badań, opinie o innowacyjności i ekspertyzy) za
okres ostatnich 5 lat, w obszarze zakresu wskazanego w przedmiocie zamówienia.
6) Wykaz członków zespołu badawczego wraz z podaniem posiadanego tytułu naukowego (w tym
obligatoryjnie Kierownika Zespołu w stopniu minimum doktora inżyniera oraz członków zespołu
badawczego w stopniu minimum magistra w przedmiotowym obszarze).
7) Oświadczenie, że Wykonawca podpisze umowę warunkową po dokonaniu wyboru oferenta w
wyniku przeprowadzonej procedury ofertowej. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym
wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach
podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z
załącznikami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. Oferta
złożona w innej formie niż na proponowanym formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie elementy,
które posiada formularz.
Złożona oferta ważna jest bezterminowo.
Sposoby składania ofert (do wyboru):
1) osobiście w siedzibie firmy: AWILUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
2) pocztą, kurierem na adres firmy: AWILUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Budowlanych 9, 64-100
Leszno
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: m.sprengel@awilux.pl
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Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 02.12.2016 r.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty.
5. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert
a) cena netto (podana w PLN)
b) całościowy termin realizacji w
miesiącach

waga
90%

maksymalna liczba punktów
90

10%

10

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x 90%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
b) Punkty w ramach kryterium całościowy termin realizacji w miesiącach będą przyznawane wg
następującej formuły:
Tmin
B n = ------------ x 100 x 10%
Tr
T min – najkrótszy termin w zbiorze (liczony w miesiącach od 01.04.2017r.),
T r – terminem realizacji oferty rozpatrywanej (liczony w miesiącach od 01.04.2017r.)
B n – ilość punktów przyznana ofercie
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość
punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego
Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
6. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z
AWILUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie między AWILUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu AWILUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu AWILUX POLSKA Sp. z o.o.
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Sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o
braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego –
Formularz ofertowy).
7. Warunki dokonania zmiany umowy:
•
•

•

•

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków
płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu
rzeczowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówienia dodatkowego,
nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym 50% wartości realizowanego
zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
o z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
lub
o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
Za opóźnienia w terminie realizacji zamówienia będą naliczane kary umowne.

Zastrzeżenia
Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie zobowiązuje firmy AWILUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. do żadnego
określonego działania.
• Wydanie niniejszego ogłoszenia o zamówieniu nie zobowiązuje firmy AWILUX POLSKA Sp. z o. o.
Sp. k. do akceptacji oferty, w całości i nie zobowiązuje firmy do składania wyjaśnień czy powodów
akceptacji lub odrzucenia oferty.
• AWILUX POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek
koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem
oferty.
• AWILUX POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub
części ogłoszenia o zamówieniu.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2016
Formularz ofertowy

Miejscowość …….……………………, dnia …………………………….

AWILUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Budowlanych 9
64-100 Leszno
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 24-11-2016 dotyczącej zakupu usług będących
wynikiem prac badawczo-rozwojowych w celu udoskonalenia technologii produkcji umożliwiającej
optymalizację wykorzystywania surowców i zasobów oraz podniesienie jakości obsługi klienta, związane z
projektem pn. „Zakup proinnowacyjnych usług przez Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k. w celu udoskonalenia
technologii produkcji umożliwiającej optymalizację wykorzystywania surowców i zasobów oraz podniesienie
jakości obsługi klienta” składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia, zgodnego z opisem
przedmiotu zamówienia.
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy
Nazwa: ………………………………………………….……...*
Adres: ………………………………………………….………..*
NIP: …..…………………………………………….……….……*
Jednostka naukowo-badawcza typu (niepotrzebne skreślić)*:
a. podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. , poz. 572)
c. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 371);
d. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e. Polska Akademia Umiejętności;
f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, będące organizacjami prowadzącymi
badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014, tj. …………………………………………../ nie dotyczy (niepotrzebne skreślić)*
II. Dane do oceny kryteriów oferty
a) Cena
LP.

Nazwa zadania

I.

Opis działań
Data
planowanych do
rozpoczęcia
realizacji w ramach
zadania
wskazanych zadań
Usługi polegającej na opracowaniu dla Awilux Polska Sp.
ulepszonej technologii produkcji:

Data
zakończenia
zadania

Kwota
netto
PLN

z o. o. Sp. k. znacząco
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1.

Analiza procesowa –
badanie procesowe:
identyfikacja
przepływów fizycznych
i
informacyjnych
(przetwarzanie danych
przez system IT).

2.

Identyfikacja
i
opracowanie sposobu
indeksacji materiałów,
towarów
oraz
wyrobów gotowych w
celu
usprawnienia
procesów
produkcyjnych
oraz
optymalizacji zapasów

3.

Opracowanie
koncepcji
ustandaryzowanego
oznakowania miejsc
odkładczych.

4.

Stworzenie koncepcji
wdrożenia traceability.

5.

Włączenie odbiorców
końcowych
w
opiniowanie,
testowanie,
recenzowanie nowego
rozwiązania.

II. Usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej towarzyszącej usłudze o której mowa w pkt I
1.

Geomarketing
Razem cena netto
VAT
Cena brutto
b) Całościowy termin realizacji od 1.04.2017: ……………………………………… (w miesiącach)*
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III. Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu
ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do
udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.
4) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we
wskazanych terminach.
5) Oświadczam, iż jako jednostka naukowo – badawcza otrzymaliśmy co najmniej ocenę B z oceny 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 znajdujemy się na liście jednostek naukowych z przyznaną kategorią naukową, o której mowa w
art., 42. Ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
6) Wykonawca podpisze umowę warunkową po dokonaniu wyboru oferenta w wyniku przeprowadzonej
procedury ofertowej.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego
Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla
MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
7) Oświadczam, iż oferent jest/nie jest (skreślić niepotrzebne)* powiązany 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 związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:
1. Wykaz minimum 20 opracowań (publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach, raporty z
badań, opinie o innowacyjności i ekspertyzy) za okres ostatnich 5 lat, w obszarze zakresu
wskazanego w przedmiocie zamówienia.
2. Wykaz członków zespołu badawczego z podaniem ich stopni naukowych.

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*
*dane obligatoryjne
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