ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/08/2017
dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych, kluczowych dla Projektu

Usługi planowane 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 2017
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Konkurs 3/1.1.1/2017

Nazwa i adres
zamawiającego:
Tryb udzielania
zamówienia:

BRASTER S.A.
ul. Cichy Ogród 7
05-850 Ożarów Mazowiecki
Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności

Data ogłoszenia
zapytania ofertowego:

18.08.2017 r.

Data złożenia oferty:

Oferty można składać do dnia 28.08.2017 r. do godziny 10.00
Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Opis przedmiotu
zapytania ofertowego:

Usługa badawcza (kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem
Zamówień:
73110000-6
Usługi
badawcze)
dotycząca
przeprowadzenia badań merytorycznych, które obejmować będą
realizację następujących usług:
Przeprowadzenie
badań
przedklinicznych
za
pomocą
innowacyjnego produktu BRASTER na grupie 200 kobiet,
u których przeprowadzono zabieg jednostronnej mastektomii, na
podstawie zdefiniowanych kryteriów rekrutacyjnych, które
zostaną poddane standardowej procedurze diagnostycznej
(badanie fizykalne, ultrasonografia, mammografia,
w
uzasadnionych
przypadkach
badanie
rezonansem
magnetycznym, biopsja i badanie histopatologiczne) oraz
badaniu termograficznemu za pomocą urządzenia Braster.
Efektem realizacji usługi będzie cyfrowe repozytorium (baza
danych) obrazowych badań diagnostycznych piersi kobiet po
jednostronnej mastektomii, zawierające zestaw danych
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klinicznych pochodzących z różnych modalności diagnostycznych,
w szczególności ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej,
stanowiące podstawę (zbiór treningowy) do opracowania
dedykowanych algorytmów automatycznej analizy i klasyfikacji
obrazowych badań termograficznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Warunki udziału
w postępowaniu

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 2017 w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
(konkurs 3/1.1.1/2017).
Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które:
A) w ciągu ostatnich 3 lat wykonywały (wykonują) co najmniej 2
usługi badawcze z zakresu badań piersi metodą termografii
kontaktowej, a liczba przebadanych kobiet jest nie mniejsza
niż 300.
Weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie
zestawienia usług badawczych przesłanego przez Oferenta.
B) w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zapewnią
dysponowanie specjalistyczną aparaturą badawczą niezbędną
do przeprowadzenia przedmiotowych badań w postaci:
• Pracownie:
o Ultrasonograficzna z aparatem USG 3D;
o Mammograficzna z mammografem cyfrowym;
o Biopsyjna;
o rezonansu magnetycznego;
• Klimatyzowane pomieszczenie, w którym przeprowadzane
będą badania kobiet (zakresy: temperatury 18 do 23 st. C,
wilgotności 40 do 60%);
• Infrastruktura informatyczna z dostępem do sieci Internet
min. 10 Mbit/s.
Weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie
oświadczenia przesłanego przez Oferenta.
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C) w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zapewnią udział co
najmniej 1 profesora i 2 osób ze stopniem naukowym doktora nauk
medycznych.
Weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie
oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą.
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, o ile niższy
próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony
przez IZ w wytycznych programowych,
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 spełnienia warunku odbywa się na podstawie
oświadczenia przesłanego przez Oferenta.
Termin realizacji
przedmiotu oferty:

Od 01.10.2017 – do 30.09.2018

Minimalny okres,
w którym oferent
będzie związany
z ofertą:

6 miesięcy od ustalonej daty składania ofert

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria:
1. Cena – 80 pkt (80%)
2. Czas wykonania usługi (m-ce) – 20 pkt (20%)
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Ad.1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana
według poniższego wzoru:

𝑃𝑖 =

𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑖

x 80 pkt; gdzie:

Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena”
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen
zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”
Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „czas wykonania usługi” dla
oferty „i” (V_"i") będzie przyznawana według poniższego wzoru:

V_"i"=

Rmin
R_(oferty "i")

x 20 pkt; gdzie:

V_"i" - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „czas
wykonania usługi”
Rmin – najkrótszy czas realizacji usługi ze wszystkich czasów
realizacji zaproponowanych przez wszystkich oferentów
R(oferty "i") – czas realizacji usługi oferty nr „i”
Czas wykonania usługi należy podać w miesiącach.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru
oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej
kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub
w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje
oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie
umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą jest:
a) jeżeli wybrany oferent jest uczelnią publiczną, 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
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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
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
b) dla podmiotów nie wymienionych w pkt - a - podpisanie przez
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” 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
następujące elementy

● Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP,
nr KRS/EDG),
● Informacje dotyczące typu podmiotu,
● Dokumenty
potwierdzające
uczestnictwa w postępowaniu,

spełnienie

warunków

● Datę przygotowania i termin ważności oferty,
● Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług w ramach
oferty,
● Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu
ofertowym kryteriów wyboru oferty,
● Cenę całkowitą netto i brutto,
● 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.
Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem spełnienia wymogów
określonych w Zapytaniu Ofertowym. W przypadku stwierdzenia w
ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentów oferent zostanie powiadomiony o
możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci
mogą być również poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących
treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się
uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.
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Sposób składania
oferty:

Oferta może być złożona:
1.Elektronicznie na adres: a.kraszewska@braster.eu
lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy:
BRASTER S.A.
ul. Cichy Ogród 7
05-850 Ożarów Mazowiecki
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy.

Warunki zmiany
umowy zawartej
w wyniku
przeprowadzonego
postępowania

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie i z
powodu:
a) działania siły wyższej za które uważa się zdarzenie
o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu
umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć
w momencie zawarcia umowy i których zaistnienie lub skutki
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
b) zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania
umowy,
c) zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia
stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu
zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu
zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę
przedmiotu zamówienia,
d) przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie
umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe,
e) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej
z postanowień planowanej do podpisania Umowy
o dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Organizującą
Konkurs, jeżeli umowa ta zostanie podpisana po udzieleniu
zamówienia,
f) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej
z postanowień podpisanej Umowy o dofinansowanie
Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli
umowa ta zostanie zmieniona po udzieleniu zamówienia,
g) konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych
zamówieniem
podstawowym
i nieprzekraczających
50%
wartości
realizowanego
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zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego
prawidłowego wykonania wynikających m.in. z przyczyn:
 zmiana
wykonawcy
spowodowałaby
istotną
niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
 zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana
z powodów
ekonomicznych
lub
technicznych,
w szczególności
dotyczących
zamienności
lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
h) otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs
zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też
ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany mających wpływ na
przedmiot zamówienia.
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty
jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla
Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie
podpisywania umowy w szczególności, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną
rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
postanowień przez strony.
Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone
w życie
po
odpowiednich
negocjacjach
Wykonawcy
z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności
Wybór wykonawcy

Zamawiający wybierze Oferenta, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu, którego oferta uznana zostanie za
najkorzystniejszą.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji
z Oferentami, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.
Na podstawie wyników negocjacji Zamawiający wybierze Oferenta,
z którym zawrze umowę warunkową na wykonanie
przedmiotowego zamówienia.

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
7

Postępowanie prowadzone jest w sposób jawny, zapewniający przejrzystość oraz zachowanie
uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich uczestników.

Postępowanie może zostać odwołane lub unieważnione przez Zamawiającego na każdym jego
etapie, bez podania przyczyny takiego odwołania lub unieważnienia. Oferentom nie
przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku odwołania lub
unieważnienia Postępowania.

Zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianego
w Zapytaniu. Informacja o zmianie zostanie uwzględniona w Zapytaniu oraz przekazana
niezwłocznie wszystkim Oferentom.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zapytaniem prosimy o kontakt.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pani
Agnieszka Kraszewska: tel.: 22 295 03 57 e-mail: a.kraszewska@braster.eu

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.braster.eu oraz
w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Cichy Ogród 7, Szeligi, 05-850 Ożarów
Mazowiecki.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.
Załącznik nr 3 Formularz oferty.
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Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
……………… dn. ………………………….
Wykonawca/pieczątka:

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 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, ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych,
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
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu
……………… dn. ………………………….
Wykonawca/pieczątka:

NIP …………………………………………
REGON ……………………………………

Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa
w postepowaniu
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
……………………………………………………………………………………………………………
………........................................ (wypełnić zgodnie z zapytaniem) …..…………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………...….

Oświadczam(y), że
W okresie realizacji przedmiotu zamówienia zapewnimy
dysponowanie
specjalistyczną
aparaturą
badawczą
……………………………………………niezbędną
do
przeprowadzenia przedmiotowych badań:
- …………………………………………………………….
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………
W ciągu ostatnich …………. lat wykonaliśmy …..……
usług badawczych z zakresu
……………………..przeprowadziliśmy badania
na……..pacjentach
W okresie realizacji przedmiotu zamówienia zapewnimy
udział co najmniej ….. profesorów lub ….. osób ze
stopniem naukowym: doktor nauk medycznych.

(pieczątka i podpis osoby
upoważnionej)

(pieczątka i podpis osoby
upoważnionej)

(pieczątka i podpis osoby
upoważnionej)

Ja niżej podpisany/-a jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej
z art. 271 i art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności
mającej znaczenie prawne.

……………………………………..
(data i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3 Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr ……………. z dnia ………………………r. dotyczące
………………………………………………………………………………..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)
Oświadczenie
warunków
postępowaniu.

o
spełnieniu
udziału
w

Parametry oferty
Data przygotowania oferty
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Data ważności oferty
Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów)

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Cena netto (PLN)1
Cena brutto (PLN)
Okres realizacji usługi
Warunki realizacji i termin płatności
Termin płatności

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

Załączniki:
1. Zestawienie usług badawczych.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.
1

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 …………….
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