Warszawa, dnia 23.05.2019 r.
Zapytanie ofertowe nr 41
I.

Informacje ogólne

1.

W związku z realizacją projektu „Wirtualna klinika równowagi” współfinansowanego w ramach
programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” firma European
Rehabilitation Clinic Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na:
Optymalizację topografii płytki sterującej posturografem.

2.

Zamawiający: European Rehabilitation Clinic Sp. z o.o. ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa;

3.

Termin składania ofert: do 31.05.2019r. W wersji elektronicznej do godz. 23:59, w wersji
dostarczonej do Siedziby Spółki do godz. 16:00.
Oferty można składać w Siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00;
lub drogą elektroniczną na adres kontakt@erc.com.pl
W tytule maila lub na kopercie należy umieścić napis: „Strategmed – Zapytanie ofertowe nr
41”.

II.

Przedmiot zamówienia

4.

Przedmiotem zamówienia jest: Optymalizację topografii płytki sterującej posturografem.

5.

Termin wykonania zamówienia - 03.06.2019 r. do 31.06.2019 r.

6.

Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia kryteriów dostępowych na podstawie złożonych
ofert.

7.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykonywał będzie poniższe zadania w
szczególności:
a) Wykonania następujących prac:
• Optymalizację topografii płytki sterującej posturografem;
• Opracowanie listy podzespołów elektronicznych.
b) Przekazania ERC wyłącznych, nieograniczonych autorskich praw majątkowych do
opracowanej dokumentacji obejmujące w szczególności prawo do:
• utrwalenia,
• zwielokrotnienia poprzez kopiowanie dokumentacji w celu uzyskania papierowych kopii
oraz zdigitalizowanej wersji dokumentacji możliwych do odczytu w dostępnych
formatach,
• wprowadzenia do obrotu wraz z egzemplarzami oprogramowania;
• wprowadzenia do pamięci komputera,
• wyświetlania,
• wprowadzania zmian do tej dokumentacji.

Szacowany czas realizacji zamówienia wynosi około 40h. Wynagrodzenie będzie wypłacone na
podstawie przekazanego protokołu odbioru.

III.

Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom:

1.

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca (względnie osoba przeznaczona do
realizacji zamówienia przez firmę) wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie:
a) Doświadczeniu w projektowaniu płytek drukowanych,
b) Doświadczenie w projektowaniu układów mikroprocesowowych STM32,
c) Znajomość oprogramowania do projektowania płytek drukowanych np. Eagle.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca spełni wymagania określone powyżej w
pkt. 1 część III. Doświadczenie należy udowodnić poprzez dołączenie do oferty odpowiednich
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie, takie jak referencje, protokoły odbioru etc.
Wykonawca może wykazać doświadczenie zdobyte w jednym lub kilku projektach, jednakże musi
obejmować wszystkie elementy zawarte w pkt. 1 część III.
2.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o dokumenty i oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca:
• Poprawnie wypełniony i podpisany Formularz oferty według wzoru – Załącznik 1 do
zapytania ofertowego,
• Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty – według wzoru załączniki nr 1, 2, 3 do
formularza oferty,
• Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie opisane w pkt 1 części III,
• Złożenie oferty w wyznaczonym terminie opisanym w pkt 3 części I.

IV.

Kryteria oceny

1.

Zamawiający dokona oceny wg kryteriów:

a) Cena brutto - maksymalnie C = 100 pkt. Zamawiający przeliczy punktację według poniższego
wzoru:
C=(Cmin./Cx)*100
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.
Cmin. - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
Cx - cena brutto badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę wynosi 100. Za ofertę
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie kryteria dostępowe i otrzyma
największą liczbę punktów. Ocena będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
2. Wymagania podstawowe:
a) Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim, na formularzu ofertowym według
wzoru załączonego do niniejszego zapytania (załącznik nr 1);
b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w przypadku, gdy w konkursie startuje firma może
ona złożyć tyko jeden arkusz dla jednej osoby przeznaczonej do projektu oraz złożyć
oświadczenie, iż osoba ta nie zostanie zmieniona na etapie trwania projektu);
c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
d) Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia;

e) Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę /osoby uprawnioną do reprezentowania
oferenta;
f) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert;
g) Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (skany dokumentów).
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być dostarczone elektronicznie w formie
zeskanowanych, podpisanych dokumentów.
h) Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie, bez
podania przyczyny. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować
treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
2.

Do oferty sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
należy dołączyć:
a) Oświadczenie o powiązaniach Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 1 do formularza
oferty);
b) W przypadku, gdy w konkursie startuje firma oświadczenie o osobach przeznaczonych do
realizacji zamówienia oraz o tym, że wymienione osoby nie zostaną zmienione
w trakcie realizacji (załącznik nr 3 do formularza oferty).
c) Dokumenty poświadczające doświadczenie wymagane i wymienione w części III zapytania
ofertowego.

