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Szczecin, dnia 06 sierpnia 2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/8/2019 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dalej w treści Zapytania „CIAM”) realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” w konsorcjum z 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej na naukę, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

(Działanie 4.4), przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na realizację w formie umowy o dzieło 

przygotowania oraz wdrożenia do istniejącej platformy transferu technologii, modułu prezentacji 

ekspertów wraz z zapełnieniem jej wskazanymi treściami, która będzie wykorzystywana w pracy obu 

partnerów projektu MareMed, m.in. do promocji technologii powstałych na bazie projektu. 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o., ul. Teofila 

Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-

Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000474865, NIP: 851 317 13 20 

Tryb 

postępowania 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w zachowaniem zasady rozeznania 

rynku, efektywności, jawności, przejrzystości w trybie zapytania ofertowego, 

z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formie umowy o dzieło 

przygotowania oraz wdrożenia do istniejącej platformy transferu technologii, 

modułu prezentacji ekspertów wraz z zapełnieniem jej wskazanymi treściami, 

która będzie wykorzystywana w pracy obu partnerów projektu MareMed, m.in. 

do promocji technologii powstałych na bazie projektu.  

Podstawową funkcją modułu ma być wyświetlanie danych eksperta, tj. kart 

prezentacji eksperta, z możliwością eksportu do pliku PDF. Każdy ekspert 

posiada własną, zindywidualizowaną listę cech charakteryzujących oraz 

zunifikowany poziom doświadczenia współpracy z podmiotami 

gospodarczymi zawarty w platformie. Moduł wyświetlania ekspertów 

odpowiadał będzie za możliwość przeszukiwania zawartości za pomocą 

inteligentnej wyszukiwarki oraz przeglądania pełnej zawartości za pomocą 

listy wszystkich wcześniej dodanych ekspertów. 

Moduł musi korzystać z zaimplementowanych w platformie transferu 

technologii opcji dodawania ekspertów i prezentować je w estetyczny i spójny 

z graficznym wizerunkiem platformy sposób. 

 

Moduł będzie tak skonstruowany aby karta prezentacji eksperta zawierała: 

1. Zdjęcia eksperta (mechanizm dodawania plików graficznych), 

2. Imię (pole tekstowe), 

3. Nazwisko (pole tekstowe), 

4. Doświadczenie:  

1) Udokumentowane wdrożenia B+R,  

2) Wdrożenia międzynarodowe,  

3) Współpraca międzynarodowa,  

4) Współpraca z przedsiębiorcami, 

5)  Inne (pole wielowyboru), 

5. Opis doświadczenia (pole tekstowe z edytorem) 

6. Adres e-mail (pole tekstowe z walidacją zawartości), 

7. Numer telefon (pole tekstowe z walidacją zawartości). 
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Każda strona eksperta będzie umożliwiała pobranie pliku PDF, zawierającego 

wszystkie w/w informacje. 

 

Wykonawca zapewni aby wyszukanie eksperta było możliwe na 2 sposoby: 

1. Poprzez wybranie z alfabetycznej listy interesującego nas eksperta, 

2. Przez podanie w wyszukiwarce słów i wyświetlenie eksperta, który 

zawiera te słowa w polach go charakteryzujących. 

 

Wykonawca stworzy listę alfabetyczną ekspertów pasujących do warunków. 

Na liście technologii poszczególne pozycje będą wyglądały w sposób 

następujący: 

1. Zdjęcie 

2. Imię i nazwisko 

3. Skrócony do określonej liczby słów opis 

 

Zastosowane oprogramowanie nie może opierać się o rozwiązania opensource 

i musi być kompatybilne z zastosowanymi w platformie transferu technologii 

technologiami. 

Wykonawca zapewni integrację modułu z istniejącym systemem. 

Wykonawca zobowiąże się do zebrania od ekspertów zgód na przetwarzanie 

danych osobowych oraz będzie realizował wobec nich, w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot 

zamówienia oraz do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia. 

Minimalny okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące. 

Data ogłoszenia 

zapytania 

ofertowego: 

06 sierpnia 2019 r. 

Termin 

wykonania 

Do 28 sierpnia 2019 r. 

Oferta 1. Oferta powinna zawierać: 

a) Nazwę i adres Oferenta; 

b) Dane kontaktowe do Oferenta; 

c) Wskazanie osoby reprezentującej Oferenta; 

d) Cenę, która będzie obejmowała wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia; 

e) Oferowany okres gwarancji; 

f) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu, 

g) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych umiejętności  

i uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia; 

h) Oświadczenie o uwzględnieniu, w podanej cenie, wszystkich 

kosztów wykonania zamówienia; 
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i) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

z CIAM. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między CIAM lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu CIAM 

lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki 

cywilnej lub spółki osobowej; 

ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego  

lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

iv. 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, 

j) Oświadczenie o akceptacji niniejszego zapytania  

bez zastrzeżeń 

2. Każdy Oferent może złożyć 1 ofertę. 

3. Każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na Formularzu 

oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

4. Cenę należy wskazać w walucie polski złoty z dokładności do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

i wariantowych. 

6. Jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika, to do oferty należy 

złożyć dokument pełnomocnictwa. 

Przypadki 

odrzucenia oferty: 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1. Treść oferty nie będzie zawierała elementów wskazanych w treści 

niniejszego Zapytania Ofertowego; 

2. Zostanie złożona po terminie składania ofert; 

3. Będzie zawierała rażąco niską cenę; 

4. Wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym; 

5. Będzie nieważna z mocy powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

6. Oferta nie będzie złożona na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 

do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

Miejsce składania 

ofert 

Oferty proszę składać w formie elektronicznej, na adres e-mail: 

d.wiaterek@innoam.pl lub dostarczyć do Zamawiającego – Centrum 

Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., ul. Teofila 

Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin. 

Termin składania 

ofert 

7 dni od dnia ogłoszenia Zapytania Ofertowego, tj. do dnia 14 sierpnia 2019 r. 

godz. 9:00, przy czym liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 

Warunki udziału 

w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe 

warunki: 

1. akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń; 

2. akceptują treść wzoru umowy o dzieło stanowiącego załącznik nr 1 do 

zapytania bez zastrzeżeń; 

mailto:d.wiaterek@innoam.pl
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3. posiadają potencjał techniczny, niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; 

4. nie są powiązani ani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym; 

5. sytuacja finansowa Oferenta zapewnia prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia 

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia powyższym warunków  

w oparciu o zawarte w ofercie oświadczenia. 

Kryteria oceny 

ofert 

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego, w oparciu o 

kryterium ceny, które stanowić będzie 100% wagi oceny. 

 

Kryterium ceny będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto obejmującej 

całość przedmiotu Zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu 

Oferty. Zamawiający przyzna liczbę punktów według następującego wzoru: 

  

P=Cn/C x 100 punktów x 100% 

 

gdzie: 

 

P - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę 

Cn - cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie 

wymogi) 

C - cena oferty badanej 

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez każdego oferenta 

wynosi 100 pkt. 

Wybór oferty 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zgodnie z warunkami 

określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany 

poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o przyjęciu 

oferty w takiej samej formie w jakiej została przysłana oferta; 

3. W przypadku braku wyboru Wykonawcy, ze względu na brak ofert, 

Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia 

procedury zapytania ofertowego; 

4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 

Termin związania 

ofertą 

30 dni 

Unieważnienie 

postępowania 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy: 

1. Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia; 

2. Wystąpi wada, która uniemożliwi zawarcie ważnej umowy pomiędzy 

Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a Zamawiającym; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania bez podania przyczyny. 

Załączniki 1. Załącznik nr 1 – wzór umowy o dzieło; 

2. Załącznik nr 2 – formularz oferty 

 

Daniel Wiaterek 

Prezes Zarządu 


