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Sumina, 21 lipca 2016r. 
Zamawiający: 
Artur Szwamberg „ASBERG” 
ul. Kolejowa 5D, 44-295 Sumina 
 
 
 
 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
 

opracowanie projektu wzorniczego oraz aplikacji towarzyszącej dla nowej linii mebli o konstrukcji 
skrzyniowej i skrzyniowo- szkieletowej 

 
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na 
innowacje dla MŚP 
 
I. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu: 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

 
2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: 

- strona internetowa Zamawiającego: www.asberg.pl 
- siedziba firmy - tablica ogłoszeń 
- strona internetowa Instytutcji Pośredniczącej: www.parp.gov.pl 

 
 
II. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wzorniczego oraz aplikacji towarzyszącej dla nowej linii 
mebli o konstrukcji skrzyniowej i skrzyniowo- szkieletowej. 
 
 
III. Specyfikacja techniczna zamówienia: 
 
Kod CPV – 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: 
a) opracowanie projektu wzorniczego nowej linii mebli o konstrukcji skrzyniowej i skrzyniowo- szkieletowej i 
wykonanie prototypu (Etap I) 
b) testowanie prototypu z włączeniem końcowych użytkwoników, z uwzględnieniem wprowadzenia 
niezbędnych korekt wynikających z testów (Etap II) 
c) opracowanie innowacji marketingowej w postaci aplikacji dostępnej na stronie internetowej 
Zamawiającego i przeznaczonej do definiowania indywidualnego projektu kolorystycznego mebla w ramach 
linii objętych projektem wzornicznym; 
 
Inne wymagania: 
- Projekt wzorniczy linii mebli o konstrukcji skrzyniowej i skrzyniowo- szkieletowej obejmie co najmniej 5 
(pięć) elementów, każdy w co najmniej dwóch formułach wzorniczych (np. klasycznej i nowoczesnej). 
- W celu zbadania odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu prototyp powinien zostać 
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zweryfikowany poprzez włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców) w 
proces jego tworzenia poprzez udział tych użytkowników w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, 
identyfikacji potrzeb w zakresie nowego prototypu, przy czym włączenie to może nastąpić wyłącznie w 
ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę. Włączenie w proces tworzenia nowego produktu ma na celu 
badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu. 
-Aplikacja powinna być docelowo dostępna z poziomu strony internetowej Zamawiającego oraz umożliwiać 
potenjclanemu użytkownikowi indywidualny dobór kolorystyki mebla w ramach dostępnego zestawu 
konfigurowalnych opcji wzornicznych. 
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dokumentacji wzorniczej oraz aplikacji w ich 
ostatecznej postaci. 
 
 
UWAGA! 
Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zakres opisu przedmiotu zamówienia jest 
ograniczony. Możliwe jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do 
potencjalnego Wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych 
informacji. 
 
IV. Rodzaj zamówienia: 
 
Usługa polegająca na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji 
lub nowego projektu wzorniczego wraz z innowacją marketingową. 

 
V. Termin realizacji: 
 
Nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym: 
 
1. Wykonawcą przedmiotowej usługi (oferentem), mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki: 

1)   podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 

2)   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.); 

3)   instytuty badawcze; 

4)   międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   Polska Akademia Umiejętności; 

6)   inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi 
badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014;  

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A 
albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. 

Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez ministra 
właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki w formie komunikatu o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym.  

2. Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) złożył ofertę przed upływem terminu składania ofert, w 
sposób podany w ogłoszeniu. 
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3. Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) posiada niezbędne doświadczenie w projektach 
polegających na opracowaniu projektów wzornicznych oraz aplikacji  informatycznych. 

4. Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) dysponuje odpowiednią kadrą, umożliwiającą rzetelne 
wykonanie prac polegających na opracownau nowego projektu wzorniczego. 

5. Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) przedstawił konkretny oczekiwania odnośnie 
wynagrodzenia. 

6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, 
udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (PZP) zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom 
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności 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 lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
VII. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 
1. Termin składania ofert: 29 lipca 2016 roku do godziny 23:59:59 

 
2. Kryteria oceny: 

 
a) Cena (oczekiwane wynagrodzenie netto): maksymalnie 70 pkt. 

 
Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie netto zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: 
najniższa oferta cenowa - P1 = 70 pkt.,  
kolejne oferty cenowe - Pn = [70 pkt. - 10x(Cn/C1)], gdzie C1 - wartość najniższej oferty, Cn - 
wartości kolejnych ofert 

b) Czas realizacji: maksymalnie 30 pkt. 
 

Punktacja za czas realizacji zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: 
Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji projektu w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące 
od dnia zawarcia umowy - 30 pkt. 
Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji projektu w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy - 20 pkt. 
Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji projektu w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy - 10 pkt. 
 

3. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez instytucję spełniającą kryteria dopuszczające oraz 
uzyskującą największą liczbę punktów. 
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VIII. Ustalenia dodatkowe: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.  
 
IX. Informacje administracyjne: 
 
Oferty należy składać: 
 
1. Osobiście lub listownie na adres (o terminie złożenia decyduje data wpłynięcia oferty do siedziby 

Zamawiającego): 
Artur Szwamberg „ASBERG” 
ul. Kolejowa 5D, 44-295 Sumina 

 
2. Pocztą elektroniczną na adres (o terminie decyduje data wpłynięcia oferty na serwer pocztowy 

Zamawiającego): 
artur@asberg.pl 

 
X. Załączniki: 
 
1. Wzór oferty  



   

5 

 

Załącznik nr 1 - wzór oferty 
 

…………………,…………. 
miejscowość, data 

 
 
........................................................... 
/ pieczęć oferenta / 
 

OFERTA 
 
I. Oferta dotyczy: 
 
Zapytania ofertowego na opracowanie projektu wzorniczego oraz aplikacji towarzyszącej dla nowej linii 
mebli o konstrukcji skrzyniowej i skrzyniowo- szkieletowej 
 
Z dnia …………………….. złożonego przez: 
 

Artur Szwamberg „ASBERG” 
ul. Kolejowa 5D, 44-295 Sumina 

 
II. Zakres oferty 
 
Przedmiot oferty 

 
 

 
 
Koncepcja realizacji zamówienia 

Etap Nazwa etapu Działania szczegółowe 

Cena 

netto 

PLN 

Cena 

brutto 

PLN 

Data realizacji 

(od – do) 

Etap 1 
Opracowanie 
projektu wzorniczego 
i prototypu 

    

Etap 2 
Testowanie 
prototypu 

    

Etap 3 

Opracowanie 
innowacji 
marketingowej 
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III. Dane oferenta:  
 

Pełna nazwa oferenta  

Adres  

NIP  

Przyznana kategoria naukowa, aktualna na dzień 
złożenia oferty (A+ / A  / B) 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu  

Nr telefonu do kontaktu  

 
 
IV. Wycena oferty (zgodnie z danymi z p. II): 
 
Wartość zamówienia netto / brutto: 
 
……………………………………………………………………. PLN 
 
Słownie netto: 
 
……………………………………………………………………. 
 
 
V. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. 
 

Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) posiada niezbędne doświadczenie w 
projektach polegających na opracownau nowego produktu informatycznego 

 TAK  NIE 

Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) dysponuje odpowiednią kadrą naukową, 
umożliwiającą rzetelne wykonanie prac polegających na opracownau nowego 
produktu informatycznego 

 TAK  NIE 

 
 
VI. Termin realizacji: 
 

Nie dłużej niż 4 miesiące od dnia zawarcia umowy  TAK  NIE 

Nie dłużej niż 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy  TAK  NIE 

Nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy  TAK  NIE 
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VII. Oświadczenia: 
 

1. Oświadczam, że w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zobowiązuje się do 
zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Oświadczam, że Oferent nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 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 lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

 
 
VIII. Termin ważności oferty 
 
Oferta ważna do dnia …………………………. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ........................................................................ 
Pieczęć i podpis oferenta 


