Lublin, 1.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem realizacji projektu „Stworzenie serwisu usług telemedycznych wybranych
problemów profilaktyki zdrowia zakresu otorynolaryngologii” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP firma
R-SOFT Studio sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wiedzy (know-how) w postaci
specjalistycznego opracowania w formie pisemnej (wydruk).
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
R- Soft Studio Sp. z o.o.
Al. Racławickie 8/14
20-037 Lublin
NIP: 7123266638
www.rsoftstudio.pl
email: tomasz.nowakowski@rsoftstudio.pl
Pytania dot. zapytania ofertowego należy kierować drogą mailową
tomasz.nowakowski@rsoftstudio.pl lub telefonicznie na numer 81 44 08 300.

na

adres

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie wyboru wykonawcy prowadzone jest zgodnie z zasadą przejrzystości,
uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów. Zamówienie udzielane jest
w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020).
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty
związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę bez
podania przyczyny.
5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce
w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania
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ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. Złożenie oferty przez oferenta nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi oraz nie
zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na wykonanie umowy.
7. Zamawiający warunkuje realizację usługi podpisaniem umowy o dofinansowanie
projektu pn. „Stworzenie serwisu usług telemedycznych wybranych problemów
profilaktyki zdrowia zakresu otolaryngologii” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
8. Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie: www.rsoftstudio.pl
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie know-how.
2. Kod CPV 73110000-6 - Usługi badawcze
3. W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć specjalistyczne opracowanie
obejmujące:
 Metodologię oraz algorytmizację procesu rehabilitacyjnego dysfunkcji
logopedycznych dzieci takich jak dyslalia, palatolalia, dyzartria, oligofazja, mutyzm,
jąkanie, giełkot
 Metodologię oraz algorytmizacji procesu profilaktyki w zakresie dysfonii
 Metodologię oraz algorytmizacji procesu rehabilitacyjnego zawodowych zaburzeń
głosu
 Wynik przeprowadzanych badań
 Szczegółową analizę pod katem medycznym i formalnym
4. Inne niezbędne informacje i dane
5. Przekazanie przez wykonawcę autorskich praw majątkowych na dostarczone know-how
oraz wszystkie utwory pochodne na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci egzemplarzy wszelkimi
technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu
magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach
b. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci cyfrowej w szczególności w
ramach systemów teleinformatycznych, na twardych dyskach komputerów
osobistych i wszelkich serwerach, bez jednoczesnego tworzenia nośnika
materialnego,
c. wprowadzanie utworów do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo
egzemplarzy utworów,
d. rozpowszechnianie utworów poprzez ich publiczne wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i
radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej a także
wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej
oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;
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e. uzyskiwanie do utworów praw własności przemysłowej zgodnie z procedurami
polskimi, unijnymi, zagranicznymi lub międzynarodowymi,
f. korzystanie z utworów poprzez włączanie ich do innych utworów, w tym w
ramach utworów audiowizualnych oraz innych materiałów nietwórczych.
6. Know-how będzie zawierało konkluzje z prac badawczo- rozwojowe przeprowadzonych
przez wykonawcę co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach
laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia to lipiec 2017 r.
Realizacja zmówienia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania, gdzie uzyskanie
dofinansowania jest rozumiane jako zawarcie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
z Lubelską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTW Działanie: 3.7 Wzrost
Maksymalny okres wykonania zamówienia 30 dni kalendarzowych.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie łącznie
wszystkich niżej wymienionych warunków:
1. Wykonawcą zamówienia może być jednostka naukowa lub inny podmiot działający na
rynku medycznym i/lub w obszarze B+R, nie znajdujący się wstanie likwidacji lub
upadłości
2. Wykonawca musi dysponować następujący potencjałem osobowym:
a. kadrę medyczną posiadającą udokumentowane kwalifikacje zawodowe
(specjalistyczne wykształcenie i uprawnienia) z zakresie laryngologii , foniatrii
b. kadrę medyczną z udokumentowanym doświadczeniem w realizacji prac B+R
c. kadrę medyczną z udokumentowanym dorobkiem naukowym
d. kadrę medyczną posiadającą doświadczenie w zakresie ochrony intelektualnej
(dokonane zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe)
e. w skład osobowy wykonawców zadania musi wchodzić mimimum dwóch
profesorów nauk medycznych z zakresu otolaryngologii
3. Wykonawca musi wykazać się następującym doświadczeniem:
a. minimum trzyletnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac b+r
w zakresie nauk medycznych
b. minimum trzyletnią udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi w
rozumieniu art. 2 pkt.9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania
nauki (preferowane będzie doświadczenie współpracy z interdyscypinarnymi
jednostkami badawczymi medycznymi i technicznymi)
c. w zakresie ochrony intelektualnej (dokonane zgłoszenia patentowe, wzory

3

użytkowe)
d. Praktyczne doświadczenie w działalności medycznej w zakresie otolaryngologii
e. Posiadana kadra medyczna w zakresie otolaryngologii z tytułem naukowym
profesor, dr habilitowany realizująca wspólnie z wnioskodawcą prace b+r
4. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą, polegające w szczególności 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.
5. Wykonawca posiada odpowiedni potencjał merytoryczny, badawczy i techniczny,
niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

VI. INFORMACJA NA TEMAT ISTOTNYCH DODATKOWYCH WARUNKÓW REALIZACJI
ZAMÓWENIA
Ubiegając się o zamówienie oferent wyraża zgodę na zawarcie następujących warunków
w postanowieniach umownych:
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą pod warunkiem uzyskania przez
Zamawiającego dofinasowania na realizację projektu, gdzie uzyskanie dofinansowania
jest rozumiane jako zawarcie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Lubelską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTW Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
2. Termin związania ofertą – minimum 3 miesiące.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w szczególnych przypadkach, do wystąpienia do
Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o dodatkowe 30 dni.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTWANIA OFERTY
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1. Ofertę należy złożyć na wzorze formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania. DO oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wymagany
potencjał osobowy i doświadczenie wykonawcy.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawioną do reprezentowania Oferenta lub
pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosowanego
pełnomocnictwa.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zapytania ofertowego i być zgodna
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wszystkie strony dokumentów składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze
sobą połączone, a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje: nazwa
i adres siedziby oferenta, nr NIP, nr telefonu i adres email osoby do kontaktu.
6. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w Zapytaniu ofertowym.
7. Oferta musi być wyrażona w PLN (kwota brutto i netto) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie szczegółowych
specyfikacji kosztów i uzasadnienia ich wysokości.
8. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Oferenta.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem
miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego
z dopiskiem „Oferta w postępowaniu na zakup know-how w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie: 3.7. Nie otwierać przed dniem oceny ofert. ”
w terminie do dnia 10.07.2017 r. do godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego – osobiście lub
pocztą na adres:
R- Soft Studio Sp. z o.o.
Al. Racławickie 8/14
20-037 Lublin
lub w formie elektronicznej na adres e mail: tomasz.nowakowski@rsoftstudio.pl
W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
b) Zaleca się, aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku.
c) Zaleca się, aby każdy załączony plik miał inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila,
spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego
obciążają oferenta, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem
Zamawiającego.
Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego lub data wpływu korespondencji mailowej na
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skrzynkę Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału
w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta
zostanie poddana ocenie punktowej. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie
kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie
oceniać
oferty
w poszczególnych kryteriach:
A. Cena netto w przeliczeniu na PLN (C): waga 70%
Punkty za kryterium cena zostaną̨ przyznane za cenę̨ ne o zakupu usługi badawczo –
rozwojowej. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego
wzoru:
Najniższa cena spośród ważnych
ofert
x 70 = liczba punktów przyznana danej ofercie (C)
Cena netto oferty badanej

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
B. Termin realizacji usługi (T): waga 30%
Wykonawca określa ilość dni jaka jest niezbędna do przeprowadzenia usługi, przy czym
oszacowanie to uwzględnia rzetelne, dokładne i o parametrach wysokiej jakości świadczenie
usługi. Maksymalny termin realizacji usługi nie może przekroczyć 30 dni. Punkty przyznawane za
kryterium termin realizacji usługi będą liczone wg następującego wzoru:
Najmniejsza zaproponowana
liczba dni spośród ważnych ofert
x 30 = liczba punktów przyznana danej ofercie (T)
Liczba dni badanej oferty

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium termin realizacji usługi
wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów (suma kryteriów C + T) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
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Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się̨ kierował elementarnymi
zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.: zasadą
przejrzystości i jawności prowadzonego postepowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego
traktowania wykonawców na rynku. Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej
korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę̨.
W przypadku, gdy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
dokonywał wyboru pomiędzy kilkoma ofertami o równej liczbie punktów, zobowiązany jest do
wyboru oferty najbardziej korzystnej w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. Kryterium
to będzie weryfikowane za pomocą wskazania przez Oferenta Potencjału technicznego w
zakresie aparatury badawczej i innych urządzeń niezbędnych do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia oraz określenia jego poziomu energochłonności.
X. ZAŁĄCZNIKI
Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
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