Nr sprawy: 1/2021 SMARTY

Radom, dnia 20/10/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa zadania:
Opracowanie Regionalnego Planu Działań (Regional Action Plan) w dwóch wersjach językowych
(polskiej i angielskiej) w ramach projektu SMARTY „Inteligentne MSP dla Przemysłu 4.0”,
współfinansowanego w ramach Programu INTERREG Europa
I. Zamawiający
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
Tel.: (48) 364-42-41, fax: (48) 364-47-60
Adres strony internetowej: http://www.itee.radom.pl.
Adres
poczty
elektronicznej:
instytut@itee.lukasiewicz.gov.pl
ludmila.walaszczyk@itee.lukasiewicz.gov.pl (kierownik projektu SMARTY)
Godziny pracy: 7:30 do 15:30

(ogólny)

lub

II. Opis przedmiotu zamówienia
Projekt SMARTY zakłada poprawę wdrażania regionalnych polityk rozwoju związanych z
funduszami strukturalnymi poprzez zwiększenie świadomości i wdrażania rozwiązań i technologii
Przemysłu 4.0 przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Celem szczegółowym projektu jest
poprawa regionalnych polityk instytucji partnerskich w celu rozwoju Przemysłu 4.0 poprzez wymianę
doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących:
− promocji treści technologicznych, organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych (usług, praktyk,
rozwiązań) nowego Przemysłu 4.0;
− wprowadzenia technologii cyfrowych w MŚP w odniesieniu do np. relacji między firmą i jej
klientami a zarządzaniem łańcuchem dostaw;
− opracowania modeli predykcyjnych poprzez dalszą integrację przetwarzania wirtualnego
w procesie produkcyjnym;
− zarządzania łańcuchem dostaw w celu śledzenia i monitorowania łańcucha wartości.
Projekt jest podzielony na dwa etapy: etap „uczenia się” oraz etap „wdrażania”. Pierwszy etap
obejmuje: wymianę doświadczeń, spotkania projektowe, powołanie Regionalnej Grupy Interesariuszy,
zidentyfikowanie dobrych praktyk oraz opracowanie i Regionalnego Planu Działań (RAP). W drugim
etapie regiony organizacji partnerskich wdrażają i monitorują działania ujęte w Regionalnym Plan
Działań.
Zgodnie z metodyką opracowywania Regionalnego Planu Działań wskazaną przez lidera projektu,
po stronie każdego regionu należy zidentyfikować co najmniej 2 działania, które zostaną ujęte w RAP
i zrealizowane przez województwo mazowieckie w powiązaniu z instrumentem polityki finansowanych
w ramach EFRR (Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027).
W związku z powyższym Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji zwraca
się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na opracowanie Regionalnego Planu Działań (Regional
Action Plan) w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w ramach projektu SMARTY
„Inteligentne MSP dla Przemysłu 4.0”, współfinansowanego w ramach Programu INTERREG Europa –
z uwzględnieniem poniższych wymagań:
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1) Zadanie Wykonawcy:
Rolą Wykonawcy jako eksperta zewnętrznego będzie wsparcie Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ –
Instytutu Technologii Eksploatacji (Zleceniodawcy) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie w zapewnieniu wysokiej jakości realizacji zadań wynikających z wniosku
projektu SMARTY. Wsparcie będzie polegało na:
− Przeprowadzeniu analizy dokumentów (w języku angielskim i polskim), niezbędnej do
opracowania RAP. Dokumenty do analizy to m.in.: wniosek aplikacyjny, materiały ze spotkań
(prezentacje lidera i partnerów projektu, przykłady dobrych praktyk zidentyfikowane w projekcie),
projekt Programu Operacyjnego: Fundusze dla Mazowsza na lata 2021-2027 (FEM).
− Przygotowaniu w formie dokumentu, w oparciu o wstępny zarys RAP i informacje przekazane
przez Zamawiającego, (maks. 16 stron w formacie A4) wstępnej i ostatecznej wersji
(po ewentualnych uwagach) Regionalnego Planu Działania dla województwa mazowieckiego, z
uwzględnieniem wzoru RAP jako Aneks nr 1 w Podręczniku Programu INTERREG Europa
(INTERREG Europe Programme Manual). RAP powinien zawierać powiązanie/odniesienie się do
dobrych praktyk opracowanych przez innych partnerów projektu i zostać powiązany z projektem
FEM, potwierdzające, że wybór poszczególnych działań do RAP został zainspirowany przez
określone dobre praktyki (lub ich elementy). Ponadto dokument powinien odnosić się do
wskaźników wskazanych w projekcie (wniosku aplikacyjnym). RAP powinien być napisany
przystępnym językiem, zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorów.
− Bieżącym kontakcie telefonicznym i mailowym z zespołem projektowym, udziale w spotkaniach
roboczych online w trakcie opracowywania RAP,
− Przygotowaniu w porozumieniu z zespołem projektowym maks. 30-min. prezentacji Power Point
przedstawiającej RAP w języku angielskim i polskim (wraz z notatkami do slajdów).
Wszystkie prace wynikające z realizacji zapytania ofertowego należy wykonać w języku polskim
i angielskim.
2)
3)
4)
5)

Opracowanie raportu oraz prezentacji Power Point nastąpi do dnia 20.12.2021
Faktura lub rachunek zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 31 grudnia 2021 r.
Do udziału w postępowaniu Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy zrealizują przedmiot
Zamówienia samodzielnie i osobiście.
Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia (np.
dojazdy). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

Kod i nazwa CPV:
85312320-8 Usługi doradztwa
Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu „Inteligentne MSP dla Przemysłu 4.0”
realizowanego w ramach programu INTERREG Europa (nr PGI05839).

III. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):
Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki:
1. Wykształcenie wyższe – ekonomia, nauki społeczne, techniczne (w przypadku, gdy ofertę składa
firma, osoba wskazana do wykonania zamówienia musi spełniać warunek posiadania
wykształcenia wyższego ekonomicznego, z zakresu nauk społecznych lub technicznego).
2. Doświadczenie w opracowaniu specjalistycznych analiz w obszarze Przemysłu 4.0.
3. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie C2.
4. Znajomość tematyki Przemysłu 4.0.
IV. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub
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kapitałowo.
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 przeprowadzeniem 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.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców.
1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – wg załącznika nr 1 zawierający:

2.

• CV Wykonawcy.
• Wykaz kwalifikacji, doświadczenia oraz umiejętności niezbędnych do wykonania zamówienia.
• Proponowaną cenę na realizację zadania.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 2.

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 2021-10-31 do godz. 16.00.
Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty,
o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty można składać:
W formie elektronicznej jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na adres email: ludmila.walaszczyk@itee.lukasiewicz.gov.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta
1/2021 SMARTY” lub w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ –
Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 206 A.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak
i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z form przewidzianych na składanie ofert.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty związania ofertą.
5. Ceny za wykonanie oferowanych części zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny.
VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
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1.1
1.2
1.3

oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium:
2.1. Cena – 30%
2.2. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie opracowania materiałów specjalistycznych
w obszarze Przemysłu 4.0 – 70%.
3.

Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia otrzyma
maksymalną liczbę punktów za cenę – 30. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym
wzorem:
C =

Najniższa oferowana cena brutto
Cena brutto w rozpatrywanej
ofercie

x 30

4. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie opracowania materiałów specjalistycznych w obszarze
Przemysłu 4.0.

DSz =

Liczba opracowania materiałów specjalistycznych w
wymaganym obszarze
Najwyższa liczba opracowania materiałów
specjalistycznych w wymaganym obszarze

x 70

6. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą łączną liczbę punktów to Zamawiający wybierze
spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną; a jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na fakt, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy
dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych informacji. Jeżeli Wykonawca
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wymaganych dokumentów – jego oferta
zostanie odrzucona.

IX. Istotne dla stron postanowienia umowy
1 Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
2 Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3.
X. Warunki istotnych zmian umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy,
2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie
nie jest możliwe z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.
XI. Klauzula w zakresie ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
▪
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut
Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. K. Pułaskiego 6/10, KRS nr
0000043623, NIP nr 796-003-58-05;
▪
dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ –
Instytucie Technologii Eksploatacji: email: iodo@itee.lukasiewicz.gov.pl ;
▪
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym nr 1/2021 SMARTY;
▪
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powołane Wytyczne;
▪
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozliczenia Projektu lub
okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w związku
z Zapytaniem Ofertowym oraz nie dłużej, aniżeli okres przedawnienia roszczeń związanych
z realizacją tej umowy;
▪
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem
w postępowaniu związku z Zapytaniem Ofertowym; brak podania tych danych uniemożliwi
Pani/Panu wzięcie udziału w tym postepowaniu i zawarcie umowy;
▪
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪
posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
−
na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪
nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
XII. Załączniki
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2.
3. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3.
Radom, 2021-10-20
Podpisała: dr Ludmiła Walaszczyk – kierownik projektu SMARTY nr PGI05839.

