ZAPYTANIE OFERTOWE POIR,
Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" z dnia 08.03.2016
na realizację proinnowacyjnych usług tj.:
1.

2.

1.

usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr
651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i
ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i
regulacji, w których są one osadzone
usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014
oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych,
badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania
bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Nazwa Zamawiającego

BEYOND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
NIP: 782-23-24-152
2.

Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności, w związku z realizacją projektu dla firmy BEYOND Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.
3.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest (zakres):
Proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania innowacji w postaci
technologii dla świadczenia usług przetwarzania danych, pozwalający na dostęp na żądanie, przez
sieć, do dzielonej puli zasobów (sieciowych, serwerowych, pamięci masowych, aplikacji i usług). Zasoby
te mogą być zamawiane przez Klientów i w odpowiedni sposób konfigurowane w zależności od potrzeb
użytkowników oraz dostarczane na żądanie i udostępniane przy minimalnym zaangażowaniu odbiorcy
usługi. W szczególności zostanie wykorzystany model Infrastructure as a Service, który polega na
korzystaniu za pośrednictwem sieci, w tym Internetu, ze sprzętu informatycznego (hardware).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto w części A. załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego.
Kod CPV - 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

4.

Termin realizacji zamówienia

1.
2.

5.

Miejsce i sposób realizacji zamówienia

1.
2.

6.

Przewidywany termin rozpoczęcia projektu to 01.06.2016, a planowany okres realizacji
usługi to max. 8 miesięcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: poza siedzibą firmy BEYOND Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia
wszystkich zaplanowanych w ramach przedmiotu zamówienia prac.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1.
2.
3.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są
przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną
ofertę.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu, które spełniają
łącznie następujące warunki:
a) Złożyły do Ministerstwa Rozwoju wniosek o akredytację lub są akredytowanym
przez Ministerstwo Rozwoju (Departament Innowacji i Przemysłu 00-507 Warszawa,
Plac Trzech Krzyży 3/5) Ośrodkiem Innowacji świadczącym usługi proinnowacyjne.
Ośrodek Innowacji świadczący usługi proinnowacyjne musi uzyskać akredytacje
Ministerstwa Rozwoju najpóźniej przed dniem podpisaniem umowy o
dofinansowanie (Warunek niezbędny do podpisania umowy pomiędzy
zleceniodawcą a zleceniobiorcą którym jest Ośrodek Innowacji świadczący usługi
proinnowacyjne).
b) Zleceniobiorca zrealizuje usługi w czasie max. 8 miesięcy od daty rozpoczęcia
projektu wskazanego w umowie pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą którym
jest Ośrodek Innowacji świadczący usługi proinnowacyjne.

4.

5.

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym. Brak oświadczenia
Wykonawcy w tym zakresie lub wskazanie że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu o których mowa powyżej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
6.

7.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
8.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria punktacyjne:
A. Cena – 90 pkt. (90%)
B. Wartość zrealizowanych w ostatnim roku obrachunkowym (2015) usług proinnowacyjnych – 10
pkt. (10%)
A. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
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Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich
oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”
B.

Ośrodek zrealizował w ostatnim roku obrachunkowym (2015) minimum 5 usług doradczych w
zakresie innowacji, w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Oznacza to, że
ostatnim roku (2015) wykonał przynajmniej pięć tego typu usług, co jest poświadczone
opłaconymi przez przedsiębiorców fakturami na realizację usług doradczych w zakresie
innowacji. Żeby otrzymać punkty, działalność związana ze świadczeniem tych usług, przyniosła
w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym (2015) minimum 250 tys. zł. netto”.
Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana według poniższego
schematu:




0 pkt. – wartość zrealizowanych usług doradczych w zakresie innowacji jest mniejsza niż
250 tys zł. netto.
5 pkt. – wartość zrealizowanych usług doradczych w zakresie innowacji jest równa/większa
niż 250 tys. zł netto, a mniejsza niż 300 tys. zł. netto,
10 pkt. – wartość zrealizowanych usług doradczych w zakresie innowacji jest równa lub
większa niż 300 tys. zł. netto.

UWAGA!
W przypadku ofert o zbliżonej liczbie punktów o wyborze Wykonawcy zadecyduje kryterium
rozstrzygające – „Oddziaływanie na środowisko i klimat” Kryterium zostanie spełnione jeśli
Wykonawca zadeklaruje, że realizacja usługi zostanie wykonana z poszanowaniem środowiska i
klimatu np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów
pochodzących z recyclingu, przy wykonywaniu zlecenia lub Wykonawca potwierdzi swoje
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć uwzględniających wymienione aspekty.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone
zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
9.

Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez
Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert
wysłanych drogą mailową)
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Potwierdzenie przyjęcia zapytania ofertowego (ksero/skan pierwszej strony niniejszego
zapytania ofertowego z adnotacją: „Wpłynęło dnia…” oraz podpisem osoby upoważnionej ze
strony Oferenta.
3. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia
oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – przekazanie pełnomocnictwa podpisanego przez
osobę reprezentującą Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega, że złożone oferty muszą być ważne minimum do dnia 31.08.2016r.

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1.
2.

Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w
terminie do dnia 17.03.2016 do godz. 14:00.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy BEYOND Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Dziadoszańskiej 10, 61-248 Poznań. Za datę dostarczenia
oferty liczy się data otrzymania jej przez firmę BEYOND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Michał
Grzybkowski lub Pan Łukasz Polak (tel. 61 667 48 90, e-mail: biuro@beyond.pl).

11. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający wybierze ofertę, która zawiera najkorzystniejsze warunki cenowe, najwyższe
doświadczenie w zakresie świadczenia usługi doradczych w zakresie innowacji i spełnia wymagania
określone w Zapytaniu Ofertowym. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o
udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów lub ponownie ogłosi konkurs ofert.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta, którego ofertę przyjęto do realizacji, o terminie
zawarcia umowy warunkowej/przedwstępnej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odstąpienia
(odwołania) lub unieważnienia niniejszego zapytania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania
przyczyny. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podanie ceny danego typu
wydatku zostanie uznane za potwierdzenie gotowości Wnioskodawcy do realizacji tego wydatku.
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych, równoważnych i cząstkowych.
Zamówienie wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie realizowane pod warunkiem
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne
usługi IOB dla MSP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zamawiający informuje, że zasady
udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach konkursu są dostępne na stronie internetowej Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-1-proinnowacyjne-uslugiiob-dla-msp-2015-r

Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy z Zamawiającym.
12. Określenie warunków zmian zakresu

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy między Wykonawcą i Zamawiającym mogą być dokonane
za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są takie zmiany
postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.

13. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.
Z poważaniem

…………………………….

