ZAPYTANIE OFERTOWE NR 002/2015
dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu
Zakup jest planowany w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia
prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa
i
adres
zamawiającego:
Tryb
udzielania
zamówienia:
Data
ogłoszenia
zapytania ofertowego:
Data złożenia oferty:

BRASTER S.A.
Szeligi, ul. Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Konkurs ofert
21.12.2015r.

Oferty można składać do dnia 29.12.2015r. do godziny 12.00
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.
Opis
przedmiotu Usługa badawcza (kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem
zapytania ofertowego: Zamówień: 73110000-6 Usługi badawcze).
Usługa badawcza dotycząca opracowania systemu inteligentnej
analizy i klasyfikacji termograficznych obrazów diagnostycznych
SAI/SIR
Opis zadania:
Opracowanie systemu składającego się z dwóch informatycznych
filarów, które są względem siebie komplementarne i wspólnie
gwarantują wysoki poziom skuteczności diagnostycznej.
1. System
Automatycznej
Interpretacji
(SAI)
badań
termograficznych, czyli zaawansowana struktura informatyczna
posiadająca zdolność do komputerowej interpretacji każdego
nowego badania termograficznego traktowanego jako
wyizolowanego zestawu danych medycznych. System powinien
być oparty na algorytmach sztucznej inteligencji i uczeniu
maszynowym i składać się z zestawu autonomicznych
klasyfikatorów posiadających zdolność do generowania
własnych reguł na podstawie implementowanej bazy wiedzy w
postaci zbioru treningowego, na który składać się będą badania
termograficzne, w których dokonano kompleksowego opisu
specyficznych konturów wszystkich obrazów. W szczególności
powinny zostać zastosowane lasy losowe, klasyfikatory
bayesowskie, klasyfikatory z rodziny SVM, analizatory
dyskryminacyjne.

2. System Interpretacji Różnicowej (SIR), czyli system dokonujący
diagnostycznego porównania termogramów wykonywanych w
regularnych odstępach czasu w celu poszukiwania pierwszych
obrazowych symptomów rozwoju nowotworu gruczołu
piersiowego. SIR powinien wyszukiwać różnice w obrazach
termograficznych piersi, które będą stanowić odstępstwo od
fizjologicznej normy piersi o konkretnej budowie piersi i w
ramach adekwatnego przedziału wiekowego.

Warunki udziału
postępowaniu

w 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 imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej,
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.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się
będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego
Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z
zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do
niniejszego zapytania).

Termin
realizacji 18 miesięcy (rozpoczęcie prac w 1 miesiącu projektu realizowanego w
ramach PO IR 1.1.1.)
przedmiotu oferty:
Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria:
1. cena – 100%

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje
wybranemu oferentowi, zawarcie umowy warunkowej na
realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą

będzie:
a) Dla uczelni publicznej, państwowego instytutu
badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej
będącej
organizacją
prowadzącą
badania
i
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej
lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której
mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z
2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B podpisanie
przez
Zamawiającego
Umowy
o
dofinansowanie projektu w ramach podziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez
przedsiębiorstwa”
w
ramach
Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
b) Dla pozostałych podmiotów - podpisanie przez
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w
ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
oraz uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na
zlecenie oferentowi wykonania części merytorycznej
projektu
Oferta musi zawierać
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP,
następujące elementy
nr KRS/EDG),
• Informacje dotyczące typu podmiotu (np. uczelnia
publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub
inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę)
• Datę przygotowania i termin ważności oferty
• Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu
• Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług w ramach
oferty,
• Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu

•
•
•
•
•

Sposób
oferty:

ofertowym kryteriów oceny oferty,
Cenę całkowitą netto i brutto1,
Warunki i termin płatności,
Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail),
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może
skutkować odrzuceniem oferty.
składania Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie na adres: braster@braster.eu
lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy:
BRASTER S.A.
Szeligi, Cichy Ogród 7,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu
zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania
ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem
osoby upoważnionej ze strony Oferenta).
W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pan Michał
Biernat: tel.: 22 295 03 50 e-mail: m.biernat@braster.eu
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.braster.eu oraz w
siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń w Szeligach, Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki

1

W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego
NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 29.12.2015r.

Załącznik nr 1. do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 002/2015 z dnia 21.12.2015 dotyczące opracowania
systemu inteligentnej analizy i klasyfikacji termograficznych obrazów diagnostycznych SAI/SIR
składamy poniższą ofertę
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP
NR KRS/EDG
Rodzaj podmiotu
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Dokumenty
potwierdzające
spełnienie
warunków udziału w postępowaniu
Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu
udzielenia zamówień podmiotom powiązanym
(TAK/NIE)
Parametry oferty
Data przygotowania oferty
Data ważności oferty
Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów)

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Cena netto (PLN)2
Cena brutto (PLN)
Czas wykonania usługi (m-ce)
Warunki realizacji i termin płatności
Termin dostawy
Termin płatności

2

W przypadku wyrażenia ceny z walucie innej niż PLN, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP
z ostatniego dnia składania ofert, tj. z dnia 29.12.2015r.

Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie
elementy określone w Zapytaniu.
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do
złożenia oferty
Stanowisko służbowe
Data i podpis

Załącznik nr 2. do zapytania ofertowego
Wykonawca/pieczątka:

……………, dn. ……………………
NIP…………………………………………………
REGON …………………………………………………

Oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
(wypełnić zgodnie z zapytaniem)
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie sie 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:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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.

………………………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

