Wrocław, dn. 18.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Bony na innowacje dla MŚP
A. ZAMAWIAJĄCY:
Agribot sp. z o.o.
ul. Duńska 14, 54-427 Wrocław
NIP: 8943068151
REGON: 362839506
OSOBA DO KONTAKTU:
Dominik Światowy
Telefon: +48 501 206 822
e-mail: d.swiatowy@agribot.eu
B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
W związku z planowanym przez firmę Agribot sp. z o.o. złożeniem wniosku o dofinansowanie
na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na
innowacje dla MŚP", zapraszamy do udziału w postepowaniu ofertowym.
Przedmiotem Zapytania ofertowego jest:
usługa polegająca na opracowaniu nowego projektu wzorniczego robota rolniczego –
autonomicznego ciągnika sadowniczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 – Specyfikacji
do niniejszego zapytania ofertowego. Ze względu na poufność informacji dokument będzie
udostępniany na prośbę w terminie i na warunkach ustalonych z osobą wyznaczoną do
kontaktu po stronie Zamawiającego.
Zakres usługi musi być zgodny ze Specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do Zapytania
ofertowego.
Projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych
odbiorców produktów Zamawiającego) w proces tworzenia projektu wzorniczego poprzez
ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie
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nowego prototypu wyrobu. Włączenie końcowych użytkowników następuje w ramach usługi
świadczonej przez Wykonawcę. Włączenie w proces tworzenia nowego lub znacząco
ulepszonego produktu ich końcowych użytkowników ma na celu badanie odbioru rynku na
rozwiązanie będące przedmiotem projektu.
Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzane jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015r., z wyłączeniem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt
5) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.
Kod CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne
usługi doradcze.
C. PODMIOTY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• są jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r.
o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r. poz. 1620),
• posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3
ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r. poz. 1620),
• nie podlegają wykluczeniu z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym, a wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 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
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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.
2. Niespełnienie, któregokolwiek z warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
D. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Maksymalny termin realizacji – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Umowa dot. wykonania usługi zgodnej ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do
Zapytania ofertowego może zostać podpisana nie wcześniej niż po dniu złożenia przez
Zamawiającego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".
E. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.
2. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego oraz podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Oferty
nie złożone na formularzu ofertowym nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
4. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych – oferta musi obejmować całość
przedmiotu zamówienia.
5. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada Specyfikacji zawartej
w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
6. Odrzucenie oferty nie daje prawa Oferentowi do składania roszczeń przeciwko
Zamawiającemu.
7. Termin ważności oferty – złożona oferta powinna posiadać datę ważności do 31.01.2018r.
F. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta może zostać złożona:
- drogą elektroniczną na adres: d.swiatowy@agribot.eu
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- osobiście lub drogą pocztową na adres Zamawiającego: ul. Stargardzka 9B, 54-156
Wrocław
2. Termin złożenia ofert upływa dnia 05.10.2017 r.
3. Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin złożenia ofert w siedzibie Zamawiającego
lub jej otrzymania na adres e-mail wskazany w pkt. 1.
4. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
5. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu składania ofert. O tym fakcie
powiadomi

poprzez

umieszczenie

stosownej

informacji

na

stronie

internetowej

Zamawiającego.
G. KRYTERIA OCENY
1. Złożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie poniższych kryteriów punktowych:
Nr Nazwa kryterium
1. Cena netto w PLN
(odnosząca się do całości oferty)

2.

Doświadczenie w realizacji usług w zakresie
opracowania
projektów
wzorniczych
w kategorii maszyn mobilnych lub środków
transportu

3.

Doświadczenie w realizacji badań na
użytkownikach końcowych przeprowadzone
w procesie rozwoju nowego produktu

Sposób przyznawania punktacji
Maksymalną liczbę – 6 pkt otrzyma
Oferent, który zaproponuje najniższą
całkowitą cenę netto.
Pozostali
Oferenci
otrzymają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów,
zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów za kryterium = (Cena
najniższej oferty / ceny badanej oferty)
x maksymalna ilość punktów.
Oferent z największą liczbą wykonanych
usług projektowych – 3 pkt
Oferent z doświadczeniem wykonania
co najmniej pięciu usług – 2 pkt
Oferent z doświadczeniem wykonania
poniżej pięciu usług – 1 pkt
Brak doświadczenia – 0 pkt
Oferent z doświadczeniem – 1 pkt
Oferent bez doświadczenia – 0 pkt

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania ofertowego bez wyłonienia
Wykonawcy.
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