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Rzeszów	22.05.2017	r.	
	

ZAPYTANIE	OFERTOWE		
nr	2/2017/POIR	z	dnia	22.05.2017	r.	

	
	

I. ZAMAWIAJĄCY	
	

CHDE	POLSKA	Spółka	Akcyjna	
Ul.	Biesiadna	7	
35-304,	Rzeszów	
KRS:	0000641273	
REGON:	180291650	
NIP:	813-35-32-438	 	
	

II. PRZEDMIOT	ZAMÓWIENIA	
	
Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 świadczenie	 przez	 Oferenta	 usług	 badawczych	 na	 zasadzie	 umowy	
zlecenia	obejmujących	badania	przemysłowe	oraz	prace	rozwojowe	w	ramach	objętego	stanowiska:	
Specjalista	 B+R,	 na	 potrzeby	 realizacji	 projektu	 pt.	 „Opracowanie	 i	 przygotowanie	 do	 wdrożenia	
innowacyjnego	urządzenia	do	prowadzenia	terapii	medycznych”.		
	

III. INFORMACJE	OGÓLNE	O	PROJEKCIE	
	
1. Zamawiający	 –	 CHDE	 POLSKA	 S.A.	 będzie	 ubiegać	 się	 o	 dofinansowanie	 w	 ramach	 Programu	

Operacyjnego	 Inteligentny	 Rozwój	 2014-2020,	Oś	 priorytetowa:	 I.	Wsparcie	 prowadzenia	 prac	 B+R	
przez	przedsiębiorstwa,	Działanie	1.1	–	Projekty	B+R	przedsiębiorstw,	Poddziałanie	1.1.1	–	Badania	
przemysłowe	 i	 prace	 rozwojowe	 realizowane	 przez	 przedsiębiorstwa	 organizowanego	 przez	
Narodowe	Centrum	Badań	i	Rozwoju.		

2. Celem	 realizacji	 projektu	 jest	 opracowanie	 innowacyjnego	 urządzenia	 do	 prowadzenia	 terapii	
medycznych.	
	

IV. SZCZEGÓŁOWY	OPIS	ZAMÓWIENIA	
	
1. Zakres	zamówienia	obejmuje	realizację	projektu	poprzez	

1.1. 	wsparcie	 merytoryczne	 dla	 zespołu	 Konstruktorów,	 podczas	 opracowywania	 i	 konstrukcji	
urządzenia	 do	 prowadzenia	 terapii;	 w	 szczególności	 poprzez	 określenie	 wymaganych	
parametrów	dla	poszczególnych	podzespołów,	materiałów	itp.	

1.2. 	ocena	 słuszności,	 z	 punktu	 widzenia	 zastosowania	 w	 praktyce,	 proponowanych	 przez	
konstruktorów	rozwiązań,	

1.3. 	ocena	rezultatów	testów	jakościowych	oraz	funkcjonalnych	urządzenia,	
1.4. 	analiza	ryzyka	związana	z	użytkowaniem	urządzenia,	
1.5. subiektywna	ocena	funkcjonalności	oprogramowania,	
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1.6. przygotowanie	broszury	badacza	na	etapie	badań	klinicznych,	
1.7. ocena	efektywności	terapii	podczas	badań	klinicznych.	

2. Po	 zakończeniu	 postępowania	 ofertowego	 Zamawiający	 zawrze	 z	 wyłonionym	 Wykonawcą	
Zamówienia	warunkową	umowę	zlecenia	na	realizację	wymienionych	w	punkcie	1	prac	wraz	ze	
szczegółami	dotyczącymi:	
2.1. Opis	 działań	 planowanych	 do	 realizacji	 w	 ramach	 współpracy	 z	 uwzględnieniem	

harmonogramu	i	miejsca	realizacji;	
2.2. Planowanym	terminem	rozpoczęcia	i	zakończenia	prac;	
2.3. Wynagrodzeniem	 przysługującym	Wykonawcy	 za	 realizację	 działań	 związanych	 z	 realizacją	

usługi;	
2.4. Kwestie	przeniesienia	na	Zamawiającego	autorskich	praw	majątkowych	 i	praw	zależnych	do	

wszelkich	utworów	i	wynalazków	powstałych	w	wyniku	realizacji	usługi;	
2.5. Zobowiązanie	 Wykonawcy	 do	 udziału	 w	 Pre-panelu	 lub	 Panelu	 Ekspertów	 w	 terminie	

wyznaczonym	 przez	 NCBiR,	 w	 razie	 zgłoszenia	 takiego	 zapotrzebowania	 przez	
Zamawiającego,	

2.6. Zobowiązanie	Wykonawcy	 do	 realizacji	 usługi	 zgodnie	 z	 założeniami	 programu	 POIR	 1.1.1.	
Badania	przemysłowe	i	prace	rozwojowe	realizowane	przez	przedsiębiorstwa.	

3. Obowiązywanie	warunkowej	umowy	zlecenia	Zamawiający	uzależnia	od	otrzymania	informacji	od	
NCBiR	 o	 przyznaniu	 finansowania	 do	 realizacji	 projektu	 pt.:	 „Opracowanie	 i	 przygotowanie	 do	
wdrożenia	innowacyjnego	urządzenia	do	prowadzenia	terapii	medycznych”	w	ramach	Programu	
Operacyjnego	 Inteligentny	 Rozwój	 2014-2020,	 Oś	 priorytetowa:	 I.	 Wsparcie	 prowadzenia	 prac	
B+R	przez	przedsiębiorstwa,	Działanie	1.1	–	Projekty	B+R	przedsiębiorstw,	Poddziałanie	1.1.1	–	
Badania	 przemysłowe	 i	 prace	 rozwojowe	 realizowane	 przez	 przedsiębiorstwa	 organizowanego	
przez	Narodowe	Centrum	Badań	i	Rozwoju.	

4. Współpraca	 w	 ramach	 umowy	 zlecenia	 zostanie	 rozpoczęta	 najpóźniej	 w	 terminie	 jednego	
miesiąca	od	zawarcia	umowy	o	dofinansowanie	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Inteligentny	
Rozwój,	 Poddziałanie	 1.1.1	 –	 Badania	 przemysłowe	 i	 prace	 rozwojowe	 realizowane	 przez	
przedsiębiorstwa	i	będzie	trwała	maksymalnie	pięćdziesiąt	cztery	miesiące	(4,5	roku).	

	
V. 	KRYTERIA	FORMALNE	WOBEC	OFERENTÓW	
	
1. 	Oferent	musi:	

a. 	posiadać	udokumentowane	wykształcenie	wyższe,	najlepiej	medyczne;	
b. posiadać	udokumentowaną	wiedzę	z	zakresu	medycyny	fizykalnej	(np.	studia	podyplomowe,	

kursy,	szkolenia,	bądź	też	doświadczenie	zawodowe);	
c. posiadać	 udokumentowany	 dorobek	 naukowy	 z	 zakresu	 medycyny	 fizykalnej,	 w	 tym	

minimum	7	publikacji	dotyczących	terapii	metodami	fizykalnymi;	
d. posiadać	doświadczenie	w	prowadzeniu	badań	na	pacjentach	w	ramach	testowania	nowych	

urządzeń	i/lub	terapii	w	ramach	badań	klinicznych	i/lub	eksperymentu	medycznego.		
e. zadeklarować	w	podpisywanej	umowie	warunkowej	a	następnie	w	umowie	cywilnoprawnej	

(umowie	 zlecenia)	 możliwość	 pracy	 nad	 projektem	 min.	 40h/msc,	 bez	 względu	 na	 inne	
zobowiązania	Oferenta.	
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2. Wskazane	 jest	 by	 oferent	 posiadał	 doświadczenie	 we	 współpracy	 z	 przemysłem	 podczas	
opracowywania	urządzeń	o	zastosowaniu	medycznym.	

3. Brak	 powiązań	 kapitałowych	 oraz	 osobowych	 pomiędzy	 Oferentem	 a	 Zamawiającym	 oraz	 brak	
wzajemnego	 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	a	Oferentem.	
Przez	powiązania	kapitałowe	bądź	osobowe	rozumie	się	wzajemne	powiązania	polegające	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	zarządzającego	lub	nadzorczego,	prokurenta	lub	pomocnika,	
d) pozostawaniu	 w	 takim	 stosunku	 prawnym	 lub	 faktycznym	 który	 może	 budzić	 uzasadnione	

wątpliwości,	 co	 do	 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. Nie	 spełnienie	 wymagań	 formalnych	 skutkuje	 wykluczeniem	 podmiotu	 ubiegającego	 się	 o	
przedmiotowe	zamówienia	z	dalszego	postępowania.	
	

VI. LISTA	DOKUMENTÓW	WYMAGANYCH	OD	OFERENTA	
1. CV	
2. Wypełniony	i	podpisany	formularz	oferty	stanowiący	Załącznik	nr	1	do	zapytania	ofertowego,	
3. Wypełnione	i	podpisane	oświadczenie	o	braku	powiązań	osobowych	i	kapitałowych,	którego	

wzór	stanowi	Załącznik	nr	2	do	zapytania	ofertowego.	
	

VII. OFERTA/TERMIN,	MIEJSCE	ZŁOŻENIA	OFERTY	
	

1. Rozpatrywane	będą	jedynie	oferty	spełniające	kryteria	formalne	(PUNKT	V).	
2. Oferta	powinna	być	sporządzona	wg	wzoru	„Formularz	oferty”	(załącznik	nr	1).	
3. Oferent	 ponosi	 wszelkie	 koszty	 związane	 z	 opracowaniem	 i	 złożeniem	 oferty,	 niezależnie	 od	

wyniku	postepowania.	
4. Oferta	powinna	zawierać	cenę	netto	i	brutto	za	1h	pracy.	
5. Oferta	powinna	być	przedstawiona	w	Polskich	Złotych.	
6. Cena	przedstawiona	w	projekcie	powinna	zawierać	pełny	koszt	dla	Zamawiającego.	
7. Oferta	powinna	być	sporządzona	w	języku	polskim,	w	formie	pisemnej,	w	wersji	elektronicznej.	
8. Termin	składania	ofert	upływa	w	dniu:	30.05.2017	o	godzinie	16.00.	
9. Oferta	 powinna	 być	 przesłana	 za	 pomocą	 poczty	 elektronicznej	 na	 adres:	

biuro.rzeszów@chde.pl	 oraz	 na	 adres:	 alicja.oldak@chde.pl	 nie	 później	 niż	w	 terminie	 upływu	
składania	 ofert.	 Wiadomość	 powinna	 zostać	 opatrzona	 tytułem	 „Zapytanie	 ofertowe	 nr	
2/2017/POIG”.	

	
VIII. KRYTERIA	WYBORU	OFERTY	
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1. Rozpatrywane	 będą	 jedynie	 oferty	 spełniające	 kryteria	 formalne	 (pkt	 V)	 zweryfikowane	 na	
podstawie	szczegółowych	informacji	zawartych	w	Załącznikach	do	Oferty.	

2. Wybór	najkorzystniejszej	oferty	nastąpi	w	oparciu	o	kryterium	CENY:	waga	100%,	
3. Łączna	maksymalna	liczba	punktów	z	kryterium	cena	wynosi	100	
4. Punkty	z	kryterium	CENA	zostaną	obliczone	zgodnie	z	następującym	wzorem:	
	

!"#$	&'"()*	#$+)$ń-."+
!"#$	&'"()*	/$0$#"+ 	1	100 = 567./$	89#:)ó<	

	
	
5. Końcowy	wynik	powyższego	działania	zostanie	zaokrąglony	do	dwóch	miejsc	po	przecinku.		
	

IX. TRYB	POSTĘPOWANIA	
	
1. Spośród	 nadesłanych	 ofert,	 Zamawiający	 wybierze	 ofertę,	 która	 spełni	 wszystkie	 kryteria	

formalne	oferty	oraz	uzyska	największą	liczbę	punktów	w	ocenie	końcowej.	
2. Z	wybranym	Oferentem	zostanie	podpisana	umowa	warunkowa	 (Załącznik	nr	3),	uzależniająca	

jej	 realizację	od	przyznania	Zamawiającemu	dofinansowania	 i	podpisania	przez	Zamawiającego	
umowy	 dofinansowania	 projektu	 pt.	 „Opracowanie	 i	 przygotowanie	 do	 wdrożenia	
innowacyjnego	 urządzenia	 do	 prowadzenia	 terapii	 medycznych”	 w	 ramach	 Programu	
Operacyjnego	 Inteligentny	 Rozwój	 2014-2020,	 Działanie	 1.1	 –	 Poddziałanie	 1.1.1	 –	 Badania	
przemysłowe	i	prace	rozwojowe	realizowane	przez	przedsiębiorstwa.	

3. Niniejsze	 postępowanie	 prowadzone	 jest	 zgodnie	 z	 zasadą	 konkurencyjności	 określoną	 w	
Wytycznych	 w	 zakresie	 kwalifikowalności	 wydatków	 w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	
Inteligentny	 Rozwój	 2014-2020	 oraz	 Wytyczne	 w	 zakresie	 kwalifikowalności	 wydatków	 w	
ramach	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego,	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	
oraz	 Funduszu	 Spójności	 na	 lata	 2014-2020	 obowiązujących	 na	 dzień	 opublikowania	
zamówienia.	 Zapytanie	 ofertowe	wysłano	 do	 trzech	 potencjalnych	 Oferentów,	 oblikowano	 na	
stronie	 internetowej	 Zamawiającego	 (www.chde.pl)	 oraz	 udostępniono	 w	 siedzibie	
Zamawiającego.	

	
X. POSTĘPOWANIE	DODATKOWE	

	
1. Oferent	może	przed	upływem	terminu	składania	ofert	zmienić	lub	wycofać	ofertę.	
2. Zamawiający	nie	dopuszcza	składania	ofert	wariantowych	ani	częściowych.		
3. Kopie	dokumentów	powinny	zostać	opatrzone	napisem	„Za	zgodność	z	oryginałem”	i	podpisem	

osoby	 uprawnionej	 do	 składania	 ofert.	 W	 przypadku	 przedstawienia	 kopii	 nieczytelnej	 lub	
budzącej	 wątpliwości,	 co	 do	 jej	 prawdziwości,	 Zamawiający	 może	 żądać	 przedstawienia	
oryginału	lub	notarialnego	potwierdzenia.	

4. Zamawiający	zastrzega	możliwość	wprowadzenia	zmian	do	dokumentacji	zapytania	ofertowego	
wraz	 z	 załącznikami.	 O	 wprowadzonych	 zmianach	 poinformuje	 niezwłocznie	 Oferentów,	 do	
których	wystosował	 zapytanie	ofertowe	oraz	umieści	 informację	o	 zmianach	na	 swojej	 stronie	
internetowej	w	zakładce	„Zapytania	ofertowe”.	
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5. Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	unieważnienia	postępowania,	na	każdym	jego	etapie	bez	
podania	przyczyny.	

6. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 nierozpatrzenia	 oferty,	 która	 nie	 spełnia	 wymogów	
formalnych	niniejszego	zapytania.		

7. Oferentom	 nie	 przysługują	 żadne	 roszczenia	 względem	 Zamawiającego	 w	 przypadku	
skorzystania	 przez	 niego	 z	 któregokolwiek	 z	 uprawnień	 wskazanych	 w	 niniejszym	 zapytaniu	
ofertowym.	W	 tym	 zakresie	 Oferenci	 zrzekają	 się	 wszelkich	 ewentualnych	 przysługujących	 im	
roszczeń.	

8. Wszelkie	 pytania	 dotyczące	 zapytania	 należy	 kierować:	 pod	 adres	 e-mail:	 alicja.oldak@chde.pl	
lub	pod	numerem	telefonu	512-042-590.		

9. Zapytanie	zostało	upublicznione	na	stronie	Zamawiającego	www.chde.pl	
	

4. ZAŁĄCZNIKI	
	
1. Załącznik	1	–	Formularz	oferty	
2. Załącznik	2	–	Oświadczenie	o	braku	powiązań	kapitałowych	lub	osobowych	
3. Załącznik	3	–	Wzór	umowy	warunkowej	

	


