Warszawa, 09 marca 2016

WT ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Miła 2
00-180 Warszawa
KRS: 0000484297

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,
WT ECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się do Państwa z zapytaniem
ofertowym w zakresie usług doradczych dotyczących innowacji oraz wsparcia innowacji,
polegających na transferze wiedzy, nabywaniu i ochrony wartości niematerialnych i
prawnych oraz możliwości korzystania z tych usług. Usługi zostaną wykonane pod
warunkiem przyznania dofinansowania i podpisania umowy z PARP z działania 2.3.1.
1. Zamawiający:

WT ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Miła 2
00-180 Warszawa
NIP: 7831706261

2. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony.

3. Przedmiot zamówienia:
Usługi doradcze w zakresie innowacji i wsparcia innowacji.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
1.
2.

Usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo transferu wiedzy w zakresie
technologii napawania laserem elementów mocowania szyn kolejowych – 750 h
Usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo transferu wiedzy w zakresie
technologii obróbka napoiny do elementów mocowania szyn i wyposażenia
kolejowego - 680 h

3.
4.
5.
6.

Usługi wsparcia innowacji – udostępnienie laboratoriów do badań niszczących
połączenia napoiny dla próbki elementów mocowania szyn - 350h
Usługi wsparcia innowacji – usługi testowania nowych usług napawania elementów
szyn - 320 h
Usługi wsparcia innowacji – usługi testowania sprzedaży z opracowaniem strategii
sprzedaży dla branży samochodowej -550 h
Usługi wsparcia innowacji – usługi badania rynkowe dla usług napawania dla
transportu kolejowego - 750 h

Łączna ilość godzin usług doradczych – 3 400 h.

Usługi zostaną wdrożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie.

5. Termin realizacji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Oferentem jedynie w przypadku
otrzymania dofinansowania w ramach Projektu. Termin realizacji zamówienia – do 8 (ośmiu)
miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu.

6. Kryteria oceny oferty:
Ocenie podlegać będą oferty kompletne, podpisane i złożone terminowo.
Zamawiający wybierze Oferenta na podstawie sumy ocen dla poniższych kryteriów:
a) Kryterium 1
Cena (waga 55 pkt):
Cena zostanie określona na podstawie łącznej ceny netto oferty wg poniższego algorytmu:
Liczba punktów badanej oferty =

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

x 55 pkt

b) Kryterium 2
Doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych z pomocą de minimis w okresie
ostatnich 3 lat (waga 10 pkt), licząc do dnia składania oferty:
Zamawiający dokona oceny przedstawionych dokumentów – kopie zaświadczeń o udzielonej
pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób:
0 pkt – liczba świadczonych usług z pomocą de minimis do 10 szt.
5 pkt – liczba świadczonych usług z pomocą de minimis od 11 szt. do 20 szt.
10 pkt – liczba świadczonych usług z pomocą de minimis powyżej 20 szt.
c)

Kryterium 3

Doświadczenie w zakresie realizacji usług doradczych potwierdzających wdrożenie nowych
technologii i wyrobów za okres ostatnich 3 lat, licząc do dnia składania oferty (waga 35 pkt):

Zamawiający dokona oceny przedstawionych dokumentów – kopie potwierdzonych za
zgodność z oryginałem protokołów zdawczo – odbiorczych wprowadzenia na rynek wdrożenia lub uruchomienia sprzedaży - nowych technologii i wyrobów. Ocena zostanie
dokonana w następujący sposób:
0 pkt – udział we wdrożeniu 1 (jednej) wdrożonej nowej technologii i 2 (dwóch) wdrożonych
nowych wyrobów.
35 pkt – udział we wdrożeniu co najmniej 2 (dwóch) nowych technologii i 4 (czterech) nowych
wyrobów.
Zamawiający wybierze Oferenta, który uzyska największą ilość punktów, będących sumą
uśrednionej oceny Kryterium 1+ Kryterium 2 + Kryterium 3.

7. Miejsce oraz termin składania ofert:
1.

2.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@wt-eco.pl lub pocztą
na adres firmy WT ECO Sp. z o.o., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa do dnia 17 marca 2016 roku
do godziny 09:00. W przypadku ofert złożonych drogą pocztową decydująca jest data i
godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane do Oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2016 roku o godzinie 10:00.

8. Wykluczenie:
Podmiotami wykluczonymi w zakresie składania ofert są podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Powiązania polegają na:
a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d/pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa, drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

9. Wymagania:
1.
2.
3.
a)
b)

c)

d)

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim lub zostać przetłumaczona na
język polski przez tłumacza przysięgłego.
Każda strona oferty i załączniki powinny zostać podpisane przez osoby do tego
umocowane - zgodnie z dokumentami rejestrowymi Oferenta.
Do oferty należy dołączyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiIDG
Kopia zaświadczenia z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek lub tożsamego dla kraju
gdzie Oferent prowadzi działalność (zaświadczenie nie starsze niż sprzed 3 miesięcy, czas
liczony do dnia składania oferty).
Kopia zaświadczenia z US o braku zaległości w opłacaniu podatków lub tożsamego dla
kraju gdzie Oferent prowadzi działalność (zaświadczenie nie starsze niż sprzed 3 miesięcy,
czas liczony do dnia składania oferty).
Oświadczenie o braku powiązań – załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Dodatkowe informacje:

Oferenci mogą składać pytania do zamawiającego w terminie do dnia 11 marca 2016 roku na
adres mailowy: biuro@wt-eco.pl

