
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1/6 

 

Bydgoszcz, 27.11.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Inteligentny sieciowy odbiornik GNSS do 

pojazdów” 

dla firmy: STAR-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. 

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. 

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

1. RODZAJ ZAMÓWIENIA 

Usługi. 

2. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Zamówienie jest definiowane poprzez kody CPV jako: 

7300000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe. 

3. ZAMAWIAJĄCY 

STAR-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Ul. Przemysłowa 8 

85-758 Bydgoszcz 

NIP: 5542947388 

REGON: 366832257 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu 

uniwersalnego inteligentnego odbiornika globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS – Global 

Navigation Satellite Systems), przeznaczonego do dostarczania informacji o bieżącej pozycji 

geograficznej pojazdu do rozmaitych systemów pokładowych poprzez pokładową sieć transmisji 

danych.  
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Uniwersalny odbiornik GNSS powstały w ramach projektu miałby postać niewielkiego urządzenia 

montowanego na stałe na dachu pojazdu w taki sposób, aby część antenowa znajdowała się ponad 

dachem, a złącze odbiorcze wewnątrz pojazdu. Montaż dokonywany byłby przez producenta pojazdu, 

ale możliwy byłby również montaż przez użytkownika. Urządzenie ma być całkowicie autonomiczne i 

po zainstalowaniu w pojeździe nie wymagałoby interakcji z użytkownikiem.  

 

Uniwersalny odbiornik GNSS musi spełniać wymagania techniczne, stawiane przez międzynarodowe 

przepisy regulujące dopuszczenie tego typu urządzeń do instalacji w pojazdach (dyrektywy UE i 

regulaminy EKG ONZ dotyczące homologacji). 

 

Zidentyfikowanie tych wymagań oraz sprawdzenie ich spełnienia jest jednym z elementów zakresu.  

 

Przedsięwzięcie obejmie następujące etapy: 

1. Opracowanie projektu inteligentnego sieciowego odbiornika GNSS do pojazdów wraz z 

identyfikacją wszystkich wymagań dla tego typu urządzenia; 

2. Wykonanie prototypu urządzenia przeznaczonego do testów laboratoryjnych zgodnych z 6 

poziomem gotowości technologicznej według nomenklatury zgodnej z regulacjami EU; 

3. Weryfikacja poprawności działania prototypu i wprowadzenie poprawek i modyfikacji do 

projektu na podstawie zaobserwowanych błędów i braków; 

4. Termin realizacji zamówienia: do 31 stycznia 2019 roku. 

Opracowanie powstałe na koniec każdego etapu pracy będzie podlegało akceptacji Zamawiającego. 

Szczegółowe informację dotyczące zamówienia zostały określone w załączniku nr 4.  

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY ICH SPEŁNIANIA 

Oferent zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu: 

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawcami mogą być 

jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), tj. jednostki naukowe prowadzące  

w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, do których zaliczamy m.in.: 

a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 

b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.), 
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c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

(Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) 

d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e. Polską Akademię Umiejętności, 

f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania  

i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1). 

Weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego postępowania. 

2. Przedstawienia oferty gwarantującej kompleksową realizację zamówienia stosownie do wyniku 

niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych licząc 

od dnia upływu terminu składania ofert – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego 

oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania. 

3. Posiadania odpowiedniego potencjału badawczego, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do 

wykonania przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego postępowania. 

4. Posiadania odpowiednich warunków technicznych, ekonomicznych i finansowych 

umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w ramach postępowania ofertowego 

zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone wymagania. 

Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich  

w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu, będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych 

między Wykonawcą a Zamawiającym, również skutkuje wykluczeniem Wykonawca z udziału 

w postępowaniu.  

6.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę można składać: 

drogą mailową na adres: star.projekt.innowacje@gmail.com, do dnia 6 grudnia do godz. 12:00, w 

tytule wpisując: Oferta na realizację zamówienia dotyczącego wykonania usługi badawczo-
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rozwojowej w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pt.: 

„Inteligentny sieciowy odbiornik GNSS do pojazdów”. Wśród przesłanych dokumentów musi 

znaleźć się skan podpisanego formularza oferty i oświadczeń przez osoby do tego uprawnione. 

Liczy się data otrzymania dokumentów na skrzynkę mailową Zamawiającego. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert i załączonych dokumentów.  

6. Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, 

uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych 

w ofercie oraz załącznikach do niej. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści postępowania. 

8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez potencjalnego Wykonawcę 

lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę (imię i nazwisko). 

10. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ 

na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty. 

11. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci biorący udział 

w przedmiotowej procedurze. 

12. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

(http://www.star-projekt.com/). Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publikację danych Oferenta i ceny brutto złożonej oferty.  

13. Oferta zostaje odrzucona w przypadku gdy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane. Wszystkie 

strony oferty należy zeskanować i wysłać na adres e-mail podany w p. 6. 

2. Oferta musi zawierać: 

a. Pieczątkę firmową; 
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b. Datę sporządzenia oferty; 

c. Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP; 

d. Osobę do kontaktu w sprawie oferty; 

e. Cenę netto za całość zamówienia, ceny poszczególnych elementów składowych oferty oraz 

parametry wynikające z przyjętych kryteriów (jeśli dotyczy); 

f. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym; 

g. Czytelny podpis oferenta (każda strona). 

8. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE (WAGA) ORAZ OPIS SPOSOBU 

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium:  

cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100% . 

Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym 

zasady przyznawania punktów są następujące:  

- Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów;  

- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) według następującej 

formuły arytmetycznej:  

(X/Y) x 100, gdzie:  

X = najniższa cena,  

Y = cena ocenianej oferty  

W/w kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

10. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA  

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 związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające 

w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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. 

 

11. INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez 

podania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty 

poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

2. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

3. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku 

do treści złożonej przez niego oferty: 

- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia  

w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy, 

- z powodu okoliczności działania siły wyższej, 

- w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach 

usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie 

przygotowania niniejszego postepowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć. 

5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 

 

12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

Osobą wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach formalnych jest:  

Krystian Guzek  - tel. +48 728 322 303 

Pytania i wątpliwości należy kierować drogą e-mailową na adres: star.projekt.innowacje@gmail.com 

13. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty. 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia. 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.  

Załącznik nr 4 – Szczegółowa Specyfikacja Zakresu Zamówienia 


