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Warszawa, 07.04.2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 2020/04/07/1 

w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

 

 

Zamawiający:  

Inphotech Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 400 

05-850 Ołtarzew 

ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY CENOWEJ NA ZAANGAŻOWANIE OSÓB 

REALIZOWANE    W RAMACH PROJEKTU „ŚWIATŁOWODY DEDYKOWANE DO BEZPIECZNEGO 

PRZESYŁANIA DANYCH W SYSTEMACH TRANSMISYJNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH MULTIPLEKSACJĘ 

OPTYCZNĄ”. OFERTA BĘDZIE REALIZOWANA W RAMACH DZIAŁANIA 4.1.1, OŚ PRIORYTETOWA 

„ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO”, DZIAŁANIE „BADANIA NAUKOWE I PRACE 

ROZWOJOWE”, PODDZIAŁANIE „STRATEGICZNE PROGRAMY BADAWCZE DLA GOSPODARKI”, PROGRAMU 

OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Młodszy Specjalista ds. badawczych.  

2. Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 

doradcze. 

3. Szczegóły dotyczące zamówienia: 

Dostępne są 2 stanowiska w trybie ciągłym. 

Młodszy Specjalista ds. badawczych odpowiedzialny będzie za: 

1) gromadzenie wiedzy teoretycznej dotyczącej zagadnień badawczych, technologicznych i 

przemysłowych 

2) wykonywanie analizy literatury zagadnień oraz przygotowywanie opisów skróconych  

3) wykonywanie obróbki danych pochodzących z obliczeń komputerowych oraz symulacji 

4) przygotowywanie prezentacji opisujących uzyskane rezultaty 

5) wykonywanie analiz 

6) przygotowywanie tekstów technicznych 

7) wykonywanie opisów wniosków wynikających z uzyskanych wyników 

8) wsparcie przy opracowywaniu projektów światłowodów mikrostrukturalnych, charakteryzacji 

optycznej wykonanych światłowodów 

9) wsparcie  przy budowie stanowiska laboratoryjnego do przeprowadzania badań i prezentacji 

funkcjonalności światłowodów odpornych na podsłuchy 
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II. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: 

1. Posiadają wykształcenie wyższe / wyróżniający się studenci ostatnich. 

2. Posiadają kompetencje w obszarze działalności badawczo-rozwojowej w szczególności w 

dziedzinie technologii światłowodowej. 

3. Posiadają doświadczenie w realizacji prac badawczych i rozwojowych oraz wdrożeniowych. 

4. Posiadają doświadczenie w technologii światłowodów i komponentów światłowodowych. 

5. Znają bardzo dobrze język angielski w mowie i piśmie. 

6. Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których 

obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz z 

wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i 

efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego 

projektu, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z 

innych źródeł, które łącznie z zaangażowaniem w ramach projektu nie powinno przekroczyć 

276 godzin. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji warunków udziału (opisanych w punkcie II). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

III. Tryb zamówienia: 

1. Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, 

w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 

podania przyczyn; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym 

dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. W uzasadnionych wypadkach, w 

każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub 

uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich 

Oferentów; 

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

5. Oferenci nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami 

w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym 

z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia 

postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Oferenta; 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego 

podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania; 
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7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania 

zamówienia w wysokości nie wyższej niż 90 % zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej 

ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. Warunkiem udzielenia zaliczki będzie 

wystąpienie przez wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę wraz z oświadczeniem o dobrowolnym 

poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 k.p.c. (obejmującego obowiązek zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty stanowiącej 100 % wartości wypłaconej Wykonawcy zaliczki w 

terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem całości 

przedmiotu zamówienia) lub wniesienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco lub innej 

równoważnej. Wypłatę zaliczki dla Wykonawcy warunkować będzie przedłożenie 

oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub wniesienie stosownego zabezpieczenia; 

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, nie 

przekraczających 50 % wartości  zamówienia podstawowego,  polegających na powtórzeniu 

tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego; 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco 

niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości; 

10. Zamówienie musi być zrealizowane nie później niż do końca trwania Projektu tj. do dnia 

30.09.2020 r., jednakże okres realizacji może zostać przedłużony ze względu na możliwość 

wydłużenia terminu realizacji Projektu; 

11. Zamawiający zastrzega możliwość zatrudnienia  w ramach jednego stanowiska więcej niż 1 

osoby; 

12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - nie wcześniej niż od 20.04.2020 r. 

Planowany okres realizacji zamówienia: nie wcześniej niż od 20.04.2020 r.do 30.09.2020 r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub 

skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w 

czasie jej trwania, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w 

ramach projektu tj. np. w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu. 

Powyższe zmiany związane będą w proporcjonalnym zwiększeniem/zmniejszeniem wynagrodzenia. 

 

V. Harmonogram realizacji zamówienia: 

Czas pracy: nienormowany. 

Umowa będzie obowiązywać przez okres zaangażowania w Projekcie. Jednakże, w związku 

z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz 

wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.  

Rozliczenie umowy będzie następowało w miesięcznych ratach ustalonych przez Strony, przy czym 

wypłacenie wynagrodzenia będzie dokonywane po przedłożeniu prawidłowego rachunku do umowy. 
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VI. Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert Wykonawców, 

którzy potwierdzą spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Kryterium oceny ofert jest cena, rozumiana jako miesięczne wynagrodzenie brutto. 

 

Waga kryterium: 60%. 

Punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru: 

C = (najniższa cena ofertowa za 1 miesiąc z ofert podlegających ocenie/ cena ofertowa za 1 

miesiąc w rozpatrywanej ofercie) x 60 pkt. 

  

Drugim kryterium oceny ofert jest rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest sprawdzenie wiedzy 

zawodowej kandydata oraz jego predyspozycji do pracy na stanowisku.  

Ocena na podstawie wywiadu z kandydatem (formularz pytań). Wszyscy Wykonawcy zaproszeni 

na rozmowę otrzymają ten sam zestaw pytań. 

Waga kryterium: 40% 

Punktacja obliczona będzie wg następującego wzoru: 

RK = (ilość poprawnych odpowiedzi w rozpatrywanym formularzu pytań / najwyższa ilość 

poprawnych odpowiedzi w formularzu pytań) x 40 pkt. 

 

W przypadku uzyskania przez Wykonawców tej samej liczby punktów, zostanie wybrana oferta, 

która uzyska wyższą ilość punktów w kryterium Cena. 

 

VII. Termin oraz sposób złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem, na adres: Poznańska 400, 05-850 Ołtarzew do 

dnia 15.04.2020 do godz. 12:00  (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane). 

 

Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymanie przesyłki pocztowej. 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: „Oferta do zapytania ofertowego 

2020/04/07/1.” 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie 16.04.2020 r. o godzinie 12:00 na ul. Poznańska 

400, 05-850 Ołtarzew. Wykonawcy, którzy złożyli w terminie poprawne formalnie oferty, zostaną 

poinformowani telefonicznie celem potwierdzenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. 

Minimalny termin ważności oferty powinien wynosić 30 dni. 

 

VIII. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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1) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w 

wytycznych programowych, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4) 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. 

2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz 

załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli 

niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.  

3. Nie przejdą oceny formalnej oferty.  

4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.  

5. Nie stawią się na rozmowę kwalifikacyjną. 

 

IX. Zmiana Umowy: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:  

1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca 

dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą. 

2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych. 

3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością 

wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.  

4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny 

sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje 

jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.  

5) Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 

6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł 

przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy 

lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu. 

7) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od 

Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie. 

8) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać 

będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu. 

9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych 

wynikającej z ich przebiegu.  

10) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony. 

 



 

  

6 

  

X. Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

XI. Oferta powinna zawierać: 

Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem załączonych wzorów dokumentów: 

1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków 

udziału w postępowaniu (zał. nr 1), 

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał.  

nr 2), 

3)klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał.  

nr 3), 

4) CV 

 

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

XII. Załączniki: 

1) Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

2) Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

z Zamawiającym. 

3) Załącznik numer 3 – Treść klauzuli informacyjnej i zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

