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Szczecin, dn. 20 czerwca 2022 r. 

Zamawiający: 

Centrum Innowacji        

Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. 

ul. Teofila Starzyńskiego 9/102 

70-506 Szczecin 

Kontakt e-mail: sekretariat@innoam.pl 

KRS: 0000474865 

NIP: 8513171320 

REGON: 321422451 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2022 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o. o. przeprowadza zapytanie ofertowe na 

usługę badawczą w zakresie wytworzenia systemu informatycznego do ewidencji obiektów 

geoprzestrzennych. 

KOD CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia 

Tryb postępowania: 

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Usługa badawcza związana jest z wytworzeniem systemu informatycznego do ewidencji obiektów 

geoprzestrzennych („usługa” / „zamówienie”). Realizacja usługi polega na wykonaniu pięciu zadań, 

zestawionych poniżej. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu z realizacji każdego 

zadania oraz udziału we wszelkich pracach w zakresie uzyskania przez Zamawiającego ochrony 

patentowej wynalazku będącego rezultatem wykonania usługi badawczej. 

 

Zadanie 1. Rejestracja danych obrazowych w warunkach terenowych 

Zakres zadania obejmuje czynności związane z wstępną konfiguracją systemu pomiarowego na 

jednostce pływającej i dobór optymalnych parametrów rejestracji. Wykonawca usługi zadanie może 

zrealizować z wykorzystaniem własnej jednostki pomiarowej lub jednostki zlecającego usługę oraz 

min. trzech własnych zestawów urządzeń pomiarowych, w tym umożliwiających wyznaczenie 

współrzędnych przestrzennych obiektów. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawy 

zarejestrowanych danych oraz określi parametry krytyczne testowego systemu pomiarowego na 

poziomie operacyjnym (w rzeczywistych warunkach pomiarowych). Rejestracja danych odbędzie się 

na akwenie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania: 4 tygodnie, licząc od dnia 

podpisania umowy z Wykonawcą. 
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Zadanie 2. Konfiguracja systemu na docelowej platformie pomiarowej 

Zakres zadania obejmuje czynności związane z konfiguracją prototypowego systemu pomiarowego na 

platformie teledetekcyjnej wskazanej przez zlecającego usługę badawczą (docelowa platforma 

pomiarowa). Konfiguracja uwzględnia montaż elementów sytemu pomiarowego (m. in. komputer, 

oprogramowanie do rejestracji danych, sensory pomiarowe, okablowanie, uchwyty montażowe). 

Termin wykonania: 6 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 

Zadanie 3. Optymalizacja metod przetwarzania danych 

Zakres obejmuje optymalizację algorytmów przetwarzania danych dla potrzeb ewidencji obiektów 

geoprzestrzennych. Zadanie wymaga również wytworzenia funkcjonalnego oprogramowania 

umożliwiającego przetwarzanie oraz wizualizację danych dla potrzeb realizacji zadań systemu 

pomiarowego. Termin wykonania: do 31.08.2022 roku. 

Zadanie 4. Wykonanie docelowej aplikacji komputerowej  

Wytworzenie oprogramowania z interfejsem graficznym jako elementu systemu informatycznego wg 

projektu Zamawiającego. Zadanie zawiera również implementację algorytmów przekazanych przez 

Zamawiającego. Termin wykonania: do 30.09.2022 roku. 

Zadanie 5. Optymalizacja i weryfikacja prototypowego systemu 

Weryfikacja prototypowego systemu na akwenie śródlądowym wskazanym przez zlecającego. Termin 

wykonania: do 31.10.2022 roku. 

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie będzie wykonywane w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 

31.10.2022 r. Zamawiający ustali konkretny termin wykonania Zamówienia bezpośrednio 

z Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 

Istotne zasady realizacji usługi badawczej: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji zadań. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadań terenowych z wykorzystaniem jednostki typu 

mały statek żeglugi śródlądowej (łódź robocza). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania udostępnionych podczas przeprowadzania 

badań informacji w tajemnicy, w szczególności do niesporządzania ich kopii w celu innym niż 

realizacja usługi, nieprzekazywania i nieujawniania informacji osobom trzecim oraz do 

niewykorzystywania ich do celów innych niż świadczenie usługi, o której mowa w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału we wszelkich działaniach i czynnościach 

niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego ochrony patentowej wynalazku powstałego 

w rezultacie wykonania usługi. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie 

zatwierdzone i podpisane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego protokoły 

odbioru raportów z realizowanych zadań (bez uwag). Płatność dla Wykonawcy przewidziana 
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jest w następujących transzach: 80% na podstawie raportu wykonania zadań nr 1, 2, 3, 4; 

20% na podstawie raportów z wykonania zadania nr 5. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. 

Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 

a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na dowód potwierdzający 

powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawarty jest w treści formularza 

oferty, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia odpowiednich zasobów osobowych 

zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z tym o udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują zespołem naukowym składającym się co 

najmniej z 2 osób do wykonania przedmiotu zamówienia, które posługują się językiem 

polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, w tym dysponuje co 

najmniej dwoma osobami posiadającymi wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub 

programowania oraz posiadające doświadczenie w realizacji oraz we wdrażaniu projektów 

badawczo-rozwojowych oraz projektów z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji 

w zakresie przetwarzania obrazów. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, wraz z informacjami na temat posiadania przez nich odpowiednich 

umiejętności, doświadczenia, kwalifikacji, wiedzy i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia oraz załączeniem dowodów określających spełnienie tego warunku, przy czym 

tymi dowodami mogą być np. referencje, skany dyplomu bądź inne dokumenty 

potwierdzające spełnienie ww. warunków, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wspomnianych osób. Wzór 

oświadczenia zawarty jest w treści formularza oferty, stanowiącej załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia odpowiednich zasobów technicznych, 

w tym dysponuje jednostką pływającą zarejestrowaną w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej wraz 

z wymaganą przepisami prawa załogą, mogącą pełnić rolę łodzi roboczej. Wymagany czas 

mobilizacji do badań w terenie na drugi dzień od zgłoszenia przez Zamawiającego. Na dowód 

potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wypisy z rejestru.  Wzór oświadczenia 

zawarty jest w treści formularza oferty, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

• dane identyfikujące Oferenta (nazwę i adres),  

• opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

• wartość oferty netto/brutto. 
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Przedstawiona cena netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie 

koszty związane z jego realizacją (np. koszty dostawy, koszty oprogramowania itp.). 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych 

dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 

Kryteria oceny oferty: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert: 

• cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %, 

• doświadczenie zawodowe co najmniej 1 osoby z zespołu naukowego Wykonawcy – 30 %, 

• doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w zakresie systemów 

informatycznych w obszarze wód śródlądowych – 10 %, 

Ocena ofert odbywać się będzie w następujący sposób: 

• kryterium cena – 60%: liczba punktów (max 60) = [(Najniższa oferowana cena brutto/Cena 

badanej oferty) x 100] x 60%. 

• kryterium doświadczenie – 30%: dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

będzie się kierował okresem prowadzenia działalności gospodarczej związanej z systemami 

informatycznymi z zakresu gospodarki wodnej. 

Zamawiający oceni to kryterium, na podstawie następującego kryterium punktowego: 

Ilość punktów w badanej ofercie X 

Ocena oferty X = ---------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 30% 

Maksymalna ilość punktów uzyskana w kryterium 
„doświadczenie wykonawcy” wśród złożonych ofert 

 

Opis kryterium: ocena za doświadczenie wykonawcy dokonana zostanie na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy zawartego w „formularzu ceny”. 

Zasady przyznawania punktów w kryterium „doświadczenie wykonawcy”: 

Doświadczenie 
Wykonawcy 

1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lata 6 lat 7 lat 8 lat 9 lat 
10 lat i 

więcej 

Liczba punktów  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Oferta z największą liczbą doświadczenia otrzyma 30 pkt., inne proporcjonalnie mniej.  

• Kryterium ilości zrealizowanych projektów – 10%: maksymalnie 20 punktów przyznawane 

w następujący sposób: 
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10 pkt – w przypadku realizacji do trzech projektów włącznie, 

20 pkt – w przypadku realizacji czterech lub więcej projektów. 

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C+D+I 

gdzie:  

W – ocena końcowa,  

C – punkty za cenę,  

D – punkty za doświadczenie Wykonawcy 

I – punkty za ilość zrealizowanych projektów. 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany poprzez złożenie przez 

Zamawiającego oświadczenia o przyjęciu oferty w takiej samej formie w jakiej została przysłana 

oferta. 

Inne postanowienia: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych na 

poszczególne zadania. 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, 

postępowanie zostanie unieważnione. 

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania w przypadku niemożliwości 

realizacji zobowiązań, którejkolwiek ze Stron na skutek okoliczności powstałych ze względu na 

wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, którego żadna ze Stron dochowując należytej staranności nie 

mogła przewidzieć. 

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).  

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę: 

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania; 

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 
593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
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rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci 
wykluczenia z postępowania; 

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, w postaci wykluczenia z postępowania. 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Formularz ofertowy należy złożyć w zamkniętej kopercie w Centrum Innowacji Akademii Morskiej 

w Szczecinie Sp. z o.o. przy ul. Teofila Starzyńskiego 9 (portiernia) w terminie do 29 czerwca 2022 r.  

Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty, 

2. Wzór umowy. 


