Kraków, 04 marca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2020
Dotyczy: Usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego
w ramach realizacji projektu pt.: „Poszerzenie oferty spółki Depositec Vostoc poprzez opracowanie
projektu wzorniczego i prototypu samoobsługowego, modułowego automatu do przechowywania
depozytów (depozytomatu)”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, II Oś priorytetowa:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

I.

Dane Zamawiającego

Depositec Venture sp. z o.o.
Adres: Depositec Venture sp. z o.o., ul. Cechowa 44B, 30-614 Kraków
Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000472778
NIP: 8851636742
REGON: 022210170
Reprezentowana przez Pawła Musiała – Prezesa Zarządu

Adres korespondencyjny:
Depositec Venture sp. z o.o.
ul. Wielicka 44/39, 30-552 Kraków
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Paweł Kalita
tel. +48 12 267 46 81
e-mail: biuro@depositec.pl

II.

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania są Usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu
profesjonalnego procesu projektowego.
Zgodnie z kodami CPV:
• 79415200-8 Usługi doradcze w zakresie projektowania
• 79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych
ZAKRES USŁUGI OBEJMUJE:
USŁUGI DORADCZE POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU PROFESJONALNEGO
PROCESU PROJEKTOWEGO – POGŁĘBIONA ANALIZA (OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ
STRATEGICZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU WZORNICZEGO NOWEGO PRODUKTU
I. Przygotowanie strategii działań nad projektem wzorniczym oraz założeń do briefu projektowego
1) Określenie strategii działań:
a. Research z zakresu potrzeb odbiorców nowego produktu.
b. Określenie głównych kierunków eliminacji błędów w projektowanym urządzeniu.
c. Określenie celów projektu wzorniczego.
d. Określenie strategii działań nad opracowaniem projektu wzorniczego.

e. Określenie harmonogramu prac nad projektem wzorniczym.
2) Określenie założeń do briefu dla wykonawcy projektu wzorniczego:
a. Określenie podstawowych wymagań stawianych produktowi:
a) Podstawowe parametry techniczne urządzenia: gabaryty, wielkość, liczba rodzajów
skrzynek.
b) Strona wizualna/kształt urządzenia.
c) Wymagania materiałowe.
d) Podstawowe funkcjonalności rozwiązań mechatronicznych, elektrycznych
zastosowanych w tworzonym wyrobie.
e) Inne wymagania konstrukcyjne i wykończeniowe.
f) Określnie podstawowych funkcjonalności oprogramowania wbudowanego w
urządzenie, zapewniającego jego właściwe funkcjonowanie.
II. Opracowanie specyfikacji projektowej oraz projektu koncepcyjnego wyrobu
1) Opracowanie specyfikacji projektowej nowego wyrobu:
a. Kształt urządzenia, gabaryty, rozplanowanie skrytek.
b. Wymagania materiałowe.
c. Funkcjonalności rozwiązań mechatronicznych, elektrycznych zastosowanych w wyrobie.
d. Pozostałe niezbędne wymagania konstrukcyjne i wykończeniowe.
e. Funkcjonalności oprogramowania wbudowanego w urządzenia, niezbędnego do jego
funkcjonowania.
f. Wymagania prawne obowiązujące w krajach europejskich warunkujące wprowadzenie
produktu na rynek.
g. Wymagania, co do formy wdrożenia produktu.
h. Zakres obsługi technicznej/serwis produktu.
2) Opracowanie projektu koncepcyjnego wyrobu:
a. Opracowanie projektu koncepcyjnego wyrobu na podstawie specyfikacji w kilku
wariantach i wybór wariantu będącego przedmiotem wdrożenia.
b. Opracowanie poglądowej wizualizacji.
Na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego oraz danych opracowanych przez
Wykonawcę do pkt I. Przygotowanie strategii działań nad projektem wzorniczym oraz założeń do
briefu projektowego, Wykonawca przygotowuje pkt. II Opracowanie specyfikacji projektowej oraz
projektu koncepcyjnego wyrobu.
USŁUGI DORADCZE POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU PROFESJONALNEGO
PROCESU PROJEKTOWEGO (TWORZENIE ROZWIĄZAŃ, PROTOTYPOWANIE I
TESTOWANIE)
I. Przygotowanie projektu szczegółowego wyrobu
1) Wybór metody produkcji oraz stworzenie specyfikacji sprzętowej.
2) Stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie aspekty
urządzenia.
3) Przygotowanie projektów wykonawczych (projekt konstrukcyjny, schematy elektryczne,
elektroniczne, mechaniczne, automatyka, opis wbudowanego oprogramowania stanowiącego
podstawę funkcjonowania urządzenia)
II. Opracowanie projektu wizualizacji urządzenia, w tym wstępnych założeń do technologii produkcji.
III. Opracowanie, testowanie i optymalizacja prototypu

1) Wykonanie prototypu urządzenia.
2) Testowanie prototypu w zakresie (w zakresie: poprawne działanie oprogramowania
wbudowanego w urządzenie, wytrzymałość materiałowa i konstrukcyjna, funkcjonalność
mechaniki i automatyki, bezpieczeństwo podczas użytkowania, możliwości certyfikacyjne).
3) Optymalizacja prototypu wyrobu po testach.
4) Wykonanie prototypu urządzenia po testowaniu.
1. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dokumentacja techniczna prac będzie
udostępniana na życzenie Oferenta w biurze Zamawiającego. Przed udostępnieniem dokumentacji
Oferent jest zobowiązany do podpisania Umowy o zachowaniu poufności.
2. Harmonogram realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 13.11.2020. Szczegółowy
harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą w momencie podpisywania umowy.
3. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
4. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
6. W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Zawarcie umowy uzależnione jest od otrzymania dofinansowania przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena oferty przekracza środki przewidziane na realizacją
zamówienia.
11. Rodzaj zamówienia: usługa.
12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
13. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności
Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.depositec.pl.

III.

Wymagania i warunki Zamawiającego

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają doświadczenie w opracowywaniu projektów wzorniczych nowych produktów, w
szczególności strategii działań, założeń do briefu projektowego, specyfikacji projektowej i
projektu koncepcyjnego,
b) posiadają co najmniej jednego profesjonalnego projektanta. Pod pojęciem „profesjonalny
projektant” należy rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie
projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki
projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w
swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt
AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług,
c) dysponują informatykiem ze znajomością programowania w języku C++ lub Go i
doświadczeniem w oprogramowywaniu sterowników przemysłowych. Doświadczenie min. 3
lata.

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie punktu III.3.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo 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 związanych z przygotowaniem i 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości codo bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą oświadczenia o
braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy, którzy złożą powyższe oświadczenie.
5. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym bądź też nie dołączyli niezbędnych
dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
6. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

IV.

Warunki realizacji zamówienia

1. Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym
zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.
3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V.

Wartość oferty

1. Wykonawca podaje cenę brutto oferty w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością do części setnych
złotego tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
2. Wykonawca podaje cenę oferty w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Wartość oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w
tym należne podatki.
4. Zamawiający informuje, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

VI.

Przygotowanie i sposób złożenia oferty

1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim i złożona na formularzu oferty stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem zamówienia.

3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane według zasad reprezentacji lub przez osoby
upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta jest podpisana przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do oferty należy dołączyć aktualne pełnomocnictwa.
4. Każdy złożony dokument powinien być opatrzony datą z jaką został złożony podpis Wykonawcy.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie drogą elektroniczną (skan podpisanej
oferty) na adres e-mail: biuro@depositec.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres: Depositec
Venture sp. z o.o. ul. Wielicka 44/39, 30-552 Kraków, bądź osobiście pod adresem: ul. Wielicka
44/39, 30-552 Kraków w godzinach 8.00 – 16.00. Decyduje data wpływu do biura Depositec
Venture sp. z o.o. lub data wpływu wiadomości e-mail na adres: biuro@depositec.pl.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII.

Termin złożenia oferty
do dnia

VIII.

11.03.2020 r

do końca dnia

Dokumenty, które należy złożyć wraz z Formularzem Oferty

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – Załącznik nr 2
3. Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie projektanta: dyplom ukończenia szkoły
wyższej oraz opis minimum 3 projektów dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD,
RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług (wg wymagań z pkt. III.1.b)
4. Oświadczenie o dysponowaniu informatykiem. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko
informatyka oraz opis posiadanego doświadczenia (wg wymagań z pkt. III.1.c).
5. Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
6. Kopię pełnomocnictwa oraz pozostałych dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do
niej załączonych.

IX.

Kryteria wyboru ofert i ogłoszenie wyników

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty i po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich
warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami Zamawiający przyjmuje
następujące kryterium oceny, przy czym Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 punktów:
Kryterium
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2. Wykonawca zostanie odrzucony:
• W przypadku niespełnienia wymagań Zamawiającego.
• W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w punkcie VII.
• W przypadku złożenia niekompletnej oferty.
• W przypadku niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

•

Jeśli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
• Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
• Zawiera rażące błędy w obliczeniach wartości oferty.
• W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji i jest nieważna na podstawie odrębnych
przepisów.
3. Zamawiający wybierze ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi określone w
zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie
łącznej.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2020 r. o godzinie 12.00.
5. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wynikach postępowania
zostanie
opublikowana
na
stronach
internetowych:
www.bazakonkurencyjnosci.pl,
www.depositec.pl w dniu otwarcia ofert tj. 12.03.2020 r.

X.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku, gdy:
• Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na
skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez
Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• Nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy,
numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści
umowy.
• Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy.
• Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza
o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na
krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

XI.

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści
zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (na
podany adres e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie www.bazakonkurencyjnosci.pl,
www.depositec.pl. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą
wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na
dokonanie zmian w ofercie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na
piśmie lub w drodze elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.
3. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z
udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania
oferty.
4. Zamawiający poprawi w treści oferty złożonej przez Wykonawcę oczywiste pomyłki pisarskie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty
jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi złożyć pisemne
oświadczenie i przesłać drogą tradycyjną do biura w Krakowie, bądź elektroniczną na adres e-mail:
biuro@depositec.pl

XII.

Wykaz załączników

l.p. Numer Załącznika
1
Załącznik nr 1
2
Załącznik nr 2

Nazwa Załącznika
Formularz Oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych

NA ORYGINALE PIECZĘĆ I PODPIS
DEPOSITEC VENTURE SP. Z O.O.
PAWEŁ MUSIAŁ
PREZES ZARZĄDU

