
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO z dnia 05.11.2018 r. 

dotyczące wyboru koordynatora naukowego projektu 

Zakup jest planowany w ramach projektu badawczego 

 
Nazwa i adres zamawiającego: 3Devs Sp. z o.o. w organizacji 

ul. Konarskiego 18c 

44-100 Gliwice 

 

Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie ofertowe 

Data ogłoszenia zapytania 
ofertowego: 

05.11.2018 r. 

 

Data złożenia oferty: Oferty można składać do dnia 14.11.2018 r. do godz. 01:30 

drogą elektroniczną na adres 

e-mail: biuro@3devs.pl 

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do 

Zleceniodawcy. 

Przedmiot zapytania ofertowego Prace badawcze i prace rozwojowe 

Kod CPV zamówienia: Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem 

Zamówień: 73100000-3 Usługi 

badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne 

usługi doradcze 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i koordynacja naukowa projektu badawczego planowanego 

do realizacji i współfinansowania w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18. 

Ogólny opis projektu:  

Celem projektu jest budowa systemu, który umożliwiłby wykonywanie skanów 3D ciała pacjenta wraz z fuzją 

danych termograficznych. Dzięki połączeniu informacji uzyskiwanych przy wykorzystaniu obu technik, możliwe 

byłoby obrazowanie ciepłoty poszczególnych partii ciała w kontekście anatomicznym. Jak pokazują badania, 

podwyższona lub obniżona temperatura ciała niesie ze sobą istotną informację diagnostyczną. Informacja ta może 

zostać wykorzystana w działaniu terapeutycznym (np. leczenie otyłości), jak i wspomagać proces treningu 

sportowego/rehabilitacji, poprzez umożliwienie oceny postępów treningu (dzięki pomiarom obwodów 

poszczególnych partii ciała) oraz poziomu zaangażowania w sesje treningowe (pomiar temperatury początkowej 

oraz po wykonaniu części lub całości planu treningowego). Użytkownik systemu będzie miał możliwość 

planowania sesji treningowych oraz przegląd wykonanych skanów, co pozwoli na monitorowanie postępów i 

optymalizację planu treningowego. 

Planowana forma zatrudnienia — umowa cywilnoprawna na okres 24 miesięcy, około 44 godzin 

miesięcznie. 

 



Wymagania 

• Co najmniej stopień doktora habilitowanego — weryfikowane na podstawie skanu 

dokumentu potwierdzającego 

• Doświadczenie w zakresie kierowania projektami dotyczącymi systemów wirtualnej lub 

rozszerzonej rzeczywistości lub przetwarzania obrazów - kierownik/koordynator naukowy co 

najmniej jednego projektu zakończonego w okresie 5 lat wstecz od upływu terminu składania ofert 

- weryfikowane na podstawie skanu oświadczenia Wykonawcy 

• Doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczych dotyczących systemów wirtualnej lub 

rozszerzonej rzeczywistości lub przetwarzania obrazów — udział w realizacji co najmniej 2 

projektów zakończonych w okresie 5 lat wstecz od upływu terminu składania ofert - weryfikowane 

na podstawie skanu oświadczenia Wykonawcy 

• Posiadanie udokumentowanego dorobku w postaci publikacji naukowych z obszarów badawczych 

obejmujących zagadnienia dotyczące elementów systemów wirtualnej lub rozszerzonej 

rzeczywistości lub przetwarzania obrazów z czasopism z listy A Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (stan w momencie publikacji) — autor lub współautor co najmniej 3 

publikacji w okresie 5 lat wstecz od upływu terminu składania ofert weryfikowane na podstawie 

skanu oświadczenia Wykonawcy. 

• Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

Zamawiającego i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym zgodnie 

z załączonym wzorem. 

• Zobowiązanie do stawiania się w siedzibie Zamawiającego na każde jego wezwanie w dniach od 

poniedziałku do czwartku w godzinach 17-18. 

Wykluczenia: 

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 mieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• 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. 

 

  

 
 



Kryteria wyboru oferty: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów, którym 

odpowiada określona liczba punktów (Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do 

dwóch miejsc po przecinku). 

Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

 

1. Liczba punktów w kryterium „Cena C" będzie przyznawana według poniższego wzoru (100 pkt: 

C = (Cn:Cb) x 100 

gdzie: Cn — cena oferty najtańszej 

Cb— cena oferty badanej 

Max. liczba punktów możliwych do uzyskania za kryterium cena: 100 pkt. 
 

Oferta musi zawierać następujące elementy: 

1. Pełne dane identyfikujące Wykonawcę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL), 

2. Datę przygotowania i termin ważności oferty 

3. Cenę całkowitą brutto brutto (uwzględniającą wszystkie składniki kosztowe), 

4. Dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail), 

5. Podpis osoby wystawiającej ofertę. 

6. Załącznik do oferty. 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 

Sposób składania oferty:  

Oferta wraz z załącznikami powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy, a w przypadku osoby innej niż wynika z rejestrów konieczne jest załączenie dodatkowo 

pełnomocnictwa, a następnie zeskanowane i przesłane elektronicznie na adres e-mail: biuro@3devs.pl. 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia 

oferty do firmy. 

Oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela: biuro@3devs.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie: http://3devs.pl/zapytania/ 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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Załącznik do oferty 

Imię:            

Nazwisko:          

Data:          

Doświadczenie w zakresie kierowania projektami dotyczącymi systemów wirtualnej lub 

rozszerzonej rzeczywistości lub przetwarzania obrazów - kierownik/koordynator naukowy co 

najmniej jednego projektu zakończonego w okresie 5 lat wstecz od upływu terminu składania ofert - 

weryfikowane na podstawie skanu oświadczenia Wykonawcy 

Oświadczam iż posiadam doświadczenie w zakresie kierowania poniższymi projektami. 

LP Nazwa/tytuł projektu Data zakończenia 
projektu 

Opis prac wykonywanych przez 
oferenta 

    

    

  

      

   Podpis 

Doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczych dotyczących systemów wirtualnej lub 

rozszerzonej rzeczywistości lub przetwarzania obrazów — udział w realizacji co najmniej 2 

projektów zakończonych w okresie 5 lat wstecz od upływu terminu składania ofert - weryfikowane na 

podstawie skanu oświadczenia Wykonawcy 

Oświadczam iż posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczych w poniższych 
projektach. 

LP Nazwa projektu Data zakończenia 
projektu 

Opis prac wykonywanych przez 
oferenta 

    

    

 

      

   Podpis 



 

Posiadanie udokumentowanego dorobku w postaci publikacji naukowych z obszarów badawczych 

obejmujących zagadnienia dotyczące elementów systemów wirtualnej lub rozszerzonej 

rzeczywistości lub przetwarzania obrazów z czasopism z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (stan w momencie publikacji) — autor lub współautor co najmniej 3 publikacji w okresie 5 lat 

wstecz od upływu terminu składania ofert weryfikowane na podstawie skanu oświadczenia Wykonawcy. 

 

Oświadczam iż jestem autorem lub współautorem poniższych publikacji naukowych. 

LP Nazwa publikacji Data publikacji Opis publikowanych badań 

    

    

    

 

      

   Podpis 

 

Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 

środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza i w okresie realizacji projektu 

nie będzie przekraczać 276 godzin miesięcznie.  

        

   Podpis 

 

Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z zamawiającym, a w szczególności: 

o nie uczestniczę w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
o nie posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
o nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
o nie pozostaję 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. 

 

        

   Podpis
 


