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Wrocław, dnia 22.03.2023 

POLSKI INSTYTUT CERTYFIKACJI  SP. ZO.O. 

Ul. Wiaduktowa 21 

52-011 Wrocław 

 

 

Zapytanie ofertowe - uzupełniające 

 

Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wykonanie próbek egzaminacyjnych w postaci modeli 

3D lub AR dla badań nieniszczących w ramach realizacji systemu teleinformatycznego pod nazwą: 

 

Na wykonanie projektu pt.: „Rozwój cyfryzacji w POLINCERT Sp. z o.o. poprzez wdrożenie 

innowacyjnego procesu certyfikacji i egzaminowania.” 

 

1. Dotyczy Projektu pt.: 

„Rozwój cyfryzacji w POLINCERT Sp. zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu certyfikacji i 

egzaminowania.” Realizowanego w ramach: 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

PROGRAM OPERACYJNY 

Inteligentny Rozwój 

oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie 

do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 

działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację 

 

2. Nazwa  i  adres  Zamawiającego:  

POLSKI INSTYTUT CERTYFIKACJI  SP. Z O.O. 

Ul. Wiaduktowa 21 

52-011 Wrocław 

 

 

3. Rodzaj  i  tryb  udzielania  zamówienia:   

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu 
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Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zapytanie zostało na stronie internetowej zamawiającego www.polincert.pl,  

 

4. Nazwa  przedmiotu  zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Rozwój cyfryzacji w POLINCERT Sp. z o.o. poprzez 

wdrożenie innowacyjnego procesu certyfikacji i egzaminowania.” 

 

5. Opis  zamówienia: 

Opis zamówienia znajduje się w Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego “Opis przedmiotu 

zamówienia”. 

Kod CPV: 72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania 

 

6. Termin  wykonania  zamówienia: 

 Termin wykonania: do 30.03.2023 r. 

 

7. Warunki  płatności 

 

Płatność przelewem, w terminie do 3 dni od daty poprawnie wystawionej faktury. 

Faktura należy dostarczyć do siedziby zamawiającego lub przesłać na adres leszek@polincert.pl. 

 

8. Sposób  przygotowania, termin i miejsce  składania  oferty: 

a) Oferta powinna zawierać : 

  -  nazwę oraz adres oferenta,  

  -  czas realizacji zamówienia, 

  -  cenę przedmiotu zamówienia, 

  -  termin ważności oferty, 

- propozycję współpracy, konsultacji przy pracy nad projektem, 

b) Dostawca może złożyć jedną ofertę  

c) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej 

d) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści 

d) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w 

Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego 

http://www.polincert.pl/
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e) Oferta musi być podpisana 

f) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez 

Dostawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Dostawcę 

g) Ofertę (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) do niniejszego zapytania należy złożyć, w terminie 

do 09.02.2023r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, wysłać pocztą tradycyjną/kurierem na 

adres:  

POLSKI INSTYTUT CERTYFIKACJI  SP. Z O.O. 

Ul. Wiaduktowa 21 

52-011 Wrocław 

Lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: leszek@polincert.pl 

 

Oferty można składać do 25.03.2023. godz. 12.00 

 

9. Sposób obliczania ceny: 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

Ceny należy podawać w PLN w wartości brutto. 

 

10. Kryteria oceny ofert: 

 

10.1 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria: 

 

L.p. Nazwa kryterium: Waga kryterium – ilość punktów 

1. Cena  50% 

2 Jakość charakterystyki współpracy 50% 

 Razem: 100% 

 

10.2 Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C +  T+JW, gdzie: 

 S – suma uzyskanych punktów, 

 C – punkty z kryterium cena, 

 T -  punkty z kryterium termin realizacji zamówienia, 

 JW – jakość współpracy. 

 

 

mailto:kontakt@polincert.pl
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 Kryterium 1 – Cena  

 C = (C min/C of) x 100%, gdzie: 

 C min – najniższa ocena wśród złożonych ofert, 

 C of – cena danej oferty, 

 C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty, 

  

 

Kryterium 2 – Jakość współpracy 

 JW = (T min/T of) x 100%, gdzie: 

 

 JW max – największa ilość spotkań osobistych oraz największa ilość prezentacji postępu prac, 

 JW min – najmniejsza  ilość spotkań osobistych oraz największa ilość prezentacji postępu prac, 

 T – ilość przyznanych punktów za kryterium termin realizacji zamówienia danej oferty, 

 

 

 Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 

 

 Sn = C x 0,5 + JW x 0,50 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów  

w oparciu o ustalone wyżej kryteria. 

 

Wszystkie spotkania i dostęp do dokumentów Zamawiającego będzie odbywał się w siedzibie Polskiego 

Instytutu Certyfikacji sp. z o.o. 

 

 

 

11. Wykluczenie z udziału w postępowaniu: 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów ofertę nie może złożyć, podmiot powiązany 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 
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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. 

 

Wszystkie oferty cenowe przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo i osobowo z Zamawiającym będą 

odrzucane. 

 

12. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Nie dotyczy 

 

13.  Inne warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: 

Nie dotyczy. 

 

14. Rozstrzygnięcie, wybór oferty: 

 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 24 godzin od daty zakończenia 

terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości na 

stronie internetowej Zamawiającego.   

 

15. Wymagania dla Wykonawcy: 

 

Wykonawca usługi może zostać – jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania 

i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] 

i posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych 

kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie: 1) „organizacje 

prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 
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651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów 

o szkolnictwie wyższym i nauce; lub 2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub 

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; lub 4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej; lub 5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub 6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa 

w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wykonawcą może być 

również przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem, który 

posiada odpowiednią kadrę specjalistów, programistów, grafików oraz posiada doświadczenie w 

realizacji tego typu programów. 

 

Ponadto oferenci ubiegających się o zamówienie powinni posiadać: 

-  doświadczenia i potencjał w realizacji podobnych usług,  

 

16. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień: 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  

 

Leszek Rabsztyn 502025383 leszek@polincert.pl 

 

 


