Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
29-10-2019

Termin składania ofert
08-11-2019

Numer ogłoszenia
1214645

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona
KOMIUNIKAT O ZMIANIE Z 05.11.2019r.
--------------------------------------------------------Informujemy, iż w ślad za otrzymywanymi sygnałami od potencjalnych oferentów związku z
toczącym się postępowaniem na Zatrudnienie nowej osoby wykonującej pracę na rzecz Projektu
(zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie) / numer publikacji w bazie Konkurencyjności:
1214645, w dniu 05.11.2019r. Zarząd EXOTECH Sp. z o.o. wprowadził następujące zmiany w
treści publikacji z dnia 29.10.2019r.
I. Zmiana zapisów punktu III.2. skanu Zapytania ofertowego:
PO ZMIANIE: PLANOWANA LICZBA GODZIN ZAANGAŻOWANIA W PRACE NA RZECZ
PROJEKTU: 880.
Przy niezmienionej stawce godzinowej Zamawiający dopuszcza możliwość +/- 15% tolerancji w
zakresie ilości godzin wypracowanych na rzecz projektu. W zależności od faktycznych potrzeb w
projekcie.
BYŁO: PLANOWANA LICZBA GODZIN ZAANGAŻOWANIA W PRACE NA RZECZ
PROJEKTU: 880.
II. Zmiana zapisów punktu VII.1.b) skanu Zapytania ofertowego:
PO ZMIANIE: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków Umów zawartych w
wyniku niniejszego zamówienia. Zmiany będą mogły dotyczyć: wielkości zamówienia.
Zwiększenie lub zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 15% wartości
udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie.
BYŁO: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków Umów zawartych w wyniku
niniejszego zamówienia. Zmiany będą mogły dotyczyć: wielkości zamówienia. Zwiększenie
wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50% wartości udzielonego zamówienia
określonego w zawartej Umowie.
Informujemy, że w związku z powyższymi zmianami datą wiążącą terminu naboru ofert jest
08.11.2019r. - zgodnie z treścią publikacji a nie tak jak podane zostało w załączonym skanie
Zapytania ofertowego: 06.11.2019r. (dotyczy

punktu: VI.1. skanu Zapytania ofertowego).
---------------------------------------------------------

Miejsce i sposób składania ofert
AKTULANY ADRES SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO: Aleja Zwycięstwa 96/98; 81-451 Gdynia
1. Oferty należy złożyć do dnia 06.11.2019r.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta.
4. Oferty należy składać mailem na adres biuro@exotech.pl lub pocztą tradycyjną / kurierem /
osobiście (adres siedziby Spółki).
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na
wskazany w zapytaniu adres mailowy.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych
załączników nie będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia
04.11.2019r.
9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
biuro@exotech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Krause

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48533868781

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
PRACE ODPOWIADAJĄCE STANOWISKU: PRACOWNIKA NAUKOWEGO DS.
MATERIAŁOWYCH (1 OSOBA)
FORMA ZATRUDNIENIA: UMOWA – ZLECENIE
JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA: ROBOCZO – GODZINA
ILOŚĆ OSÓB: 1
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Polska
PLANOWANA LICZBA GODZIN ZAANGAŻOWANIA W PRACE NA RZECZ PROJEKTU:
880.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU
DO PUBLIKACJI OGŁOSZENIA.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla
zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania
zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie
ofertowe dotyczące zatrudnienia nowej osoby wykonującej pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie
na podstawie umowy – zlecenie).
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).
2. Niniejsze zamówienie zostaje udzielone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności i zostało
poprzedzone szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia.
3. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej
konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako
brak bezstronności i obiektywności.
5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
obowiązującym u Zamawiającego.
6. Regulamin udzielania zamówień (dalej: Regulamin) dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyn.
8. wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów w
każdy ze sposobów wyszczególnionych jako forma upublicznienia opisana w Regulaminie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych
informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z każdym z Oferentów,
którzy złożą oferty spełniające warunki wskazane w treści zapytania i których oferty zostaną
dopuszczone do etapu oceny.
11. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru lub też
unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli
oferty oraz upubliczni stosowaną informację w sposób opisany w Regulaminie.
12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia Umowy.

13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania
ofertowego.

Przedmiot zamówienia
OPIS WYKONYWANYCH PRAC ORAZ STAWIANYCH WYMAGAŃ DLA STANOWISKA /
DLA PRAC ODPOWIADAJĄCYCH STANOWISKU: PRACOWNIKA NAUKOWEGO DS.
MATERIAŁOWYCH (1 OSOBA), m.in.: realizacja badań materiałowych w zakresie budowy
poszczególnych elementów płetw oraz przeprowadzanie wymaganych testów, bezpośrednia
współpraca z koordynatorem merytorycznym, w tym również poprzez udział w spotkaniach
mających na celu poszukiwanie rozwiązań dla pojawiających się problemów, optymalizację i
symulacja procesu prowadzenia prac w zakresie prac rozwojowych, przygotowywania
sprawozdań i raportów na potrzeby ustalenia stopnia osiągnięcia poszczególnych kamieni
milowych.
FORMA ZATRUDNIENIA: UMOWA – ZLECENIE
JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA: ROBOCZO – GODZINA
ILOŚĆ OSÓB: 1
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Polska
PLANOWANA LICZBA GODZIN ZAANGAŻOWANIA W PRACE NA RZECZ PROJEKTU:
880.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU
DO PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
INFORMACJE DODATKOWE:
1. W oparciu o zgodę NCBiR z dnia 30.04.2018r. (sygnatura: DZP-SPP.4211.347.2018.AW3)
m.in. na zwiększenie zatrudnienia w Zespole Projektowym o dodatkowe osoby Spółka koszt osób,
których poziom wynagrodzenia jest przedmiotem niniejszego szacowania będzie rozliczała w
kategorii Budżetu ‘W’ (Wynagrodzenia).
2. Aby pozostać w zgodzie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (numer naboru: POIR.01.01.01IP.01-00-001/17; Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań
przemysłowych i prac rozwojowych) w kategorii ‘W’ Beneficjent może rozliczać koszt (1) umów
o pracę oraz (2) umów – zlecenie pod warunkiem, że osoba zatrudniona do projektu na mocy
umowy – zlecenie nie będzie prowadziła działalności gospodarczej o zakresie czynności
odpowiadającym czynnościom wykonywanym w projekcie.

Kod CPV
73100000-3

Nazwa kodu CPV
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
73110000-6 Usługi badawcze
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze
71632000-7 Techniczne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODELGAJĄCEGO OSZACOWANIU / termin
realizacji przedmiotu zamówienia: od grudnia 2019 roku do 30.06.2020r. Z możliwością zmiany /
wydłużenia zgodnie ze zmianą w okresie realizacji Projektu.

Załączniki
• FORMULARZ OFERTOWY_EXOTECH_1nowa os / word
• ZAPYTANIE OFERTOWE_EXOTECH_1nowa os / SKAN

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
STAWIANE WYMAGANIA (MINIMUM): wykształcenie mgr inż. w zakresie nauk technicznych
/ doświadczenie w badaniach materiałów konstrukcyjnych i obsłudze komputera w zakresie
symulacji i modelowania / doświadczenie w pracy przy projektach badawczo - rozwojowych
rozumiane jako udział w realizacji co najmniej jednego projektu o charakterze badawczo rozwojowym / znajomość zagadnień i procedur związanych z degradacją materiałów.

Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzyw wyniku podjęcia pracy na przez
projektu nr POIR.01.01.01-00-0046/17 nie przekroczą łącznego swojego zaangażowania
zawodowego powyżej 276 godzin miesięcznie – zgodnie z warunkiem koniecznym stawianym
oferentom opisanym w bloku 'Skrócony opis przedmiotu zamówienia' przedmiotowej publikacji.
Jeżeli już w trakcie wykonywania pracy na rzecz projektu nr POIR.01.01.01-00-0046/17 łączne
zaangażowanie zawodowe Oferenta będzie wynosiło powyżej 276 godzin miesięcznie, o których
mowa w niniejszym punkcie Oferent poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia niniejszego faktu.
Przekroczenie limitu 276 godzin jest jednoznaczne z brakiem możliwości rozliczania kosztu
wynagrodzenia w kosztach kwalifikowanych projektu i będzie ono stanowiło przesłankę do
rozwiązania zawartej umowy – zlecenie w trybie natychmiastowym.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków Umów zawartych w wyniku
niniejszego zamówienia.
Zmiany będą mogły dotyczyć:
a. terminu obowiązywania Umowy wynikające m.in. z wydłużenia realizacji projektu

b. wielkości zamówienia. Zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50%
wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego załączonego do publikacji przedmiotowego ogłoszenia.
Do formularza oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych
punkcie V.1. i V.2. niniejszego zapytania – według wzoru.
b. Oświadczenie Oferenta na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – według
wzoru.
c. CV / życiorys zawodowy oferenta – dokument własny Oferenta.

Zamówienia uzupełniające
Zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50% wartości udzielonego
zamówienia określonego w zawartej Umowie.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA OCENY:
Cena – waga: 100 pkt.
Prosimy o podanie cen w PLN w wartościach łącznego kosztu brutto.
Łączny koszt brutto – łączny kosztu jaki przy zatrudnieniu Oferenta poniesienie Zamawiający
(włącznie ze wszystkimi niezbędnymi narzutami publiczno – prawnymi leżącymi po stronie
Zamawiającego).
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty
ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium, zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku.
Najkorzystniejszą ofertą, według określonych kryteriów oceny (max. 100 pkt.) zostanie wybrana
oferta zwierająca z najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy:
a. nie spełniają warunków wskazanych z V.1 niniejszego zapytania ofertowego.
b. są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo zamówienia – warunek potwierdzany
oświadczeniem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym a Oferentem polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 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.
Spełnienie wskazanych powyżej warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia

oferenta. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”. Oferent, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony
z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
EXOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Stefana Batorego 23/2
81-365 Gdynia
pomorskie , Gdynia

Numer telefonu
533 868 781

NIP
5862316672

Tytuł projektu
Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego

Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0046/17-00

