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Bydgoszcz, 22 maja 2019r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 – 1/1.2/2018                      

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE   

   

Dotyczy: Wyboru kandydata na stanowisko Kierownika B+R w ramach projektu pt.: 

„Zintegrowany system modelowania oraz graficznego projektowania instalacji 

elektrycznych na statkach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 konkurs 1/1.2/2018 Program sektorowy INNOship 

 

Szanowni Państwo, 

  

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Kierownika B+R w 

projekcie badawczym pt.: „Zintegrowany system modelowania oraz graficznego 

projektowania instalacji elektrycznych na statkach” (zwany dalej „Projektem”) 

 

1. Dane zamawiającego 

NMG S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz), wpisana pod 

numerem 0000615020 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd 

rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego), NIP 5542938099, REGON 364303780, kapitał zakładowy 38.767.900,00 zł  

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.nmg.pl 

 

2. Tryb postępowania 

2.1 Zamówienie udzielane zgodnie  zasadą  konkurencyjności  określoną w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 w ramach  Programu  Operacyjnego  Inteligentny Rozwój  2014-2020. 

2.2 Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami  umowy o dofinansowanie 

projektu nr POIR.01.02.00-00-0005/18. 

2.3 Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

2.4 Postępowanie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w zapytaniu ofertowym, 

prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.  

 

3. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

 

http://www.nmg.pl/
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Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego w 

bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na 

stronie www firmy: https://www.nmg.pl/  

 

4. Kod i nazwa CPV 

• 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.  

• 73110000-6 Usługi badawcze.  

• 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze 

• 73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe 

 

5. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 

 

Kierownik B+R w projekcie będzie realizował zadania B+R na podstawie zawartej umowy 

zlecenia i będzie odpowiedzialny za:  

1. Wsparcie merytoryczne podczas realizacji działań badawczo-rozwojowych we 

wszystkich etapach projektu; 

2. Wyznaczanie kierunków prac B+R w projekcie; 

3. Merytoryczna weryfikacja raportów R&D na każdym etapie zakończenia prac; 

4. Podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących dalszych badań; 

5. Współpraca z kadrą zarządzającą projektu; 

6. Akceptacja wniosków składanych przez Kadrę B+R; 

7. Koordynacja pracy zespołu programistów oraz samodzielna realizacja kluczowych 

zadań merytorycznych, 

8. Formułowanie poszczególnych wyzwań technologicznych, 

9. Weryfikacja merytoryczna wyników badań, 

10. Udział w pracach nad koncepcją i kluczowymi funkcjonalnościami systemu, 

11. Tworzenie algorytmów symulacyjnych, walidacyjnych, parametryzujących i innych. 

 

I Etap Projektu – Badania Przemysłowe – 16 miesięcy, łączna liczba godzin w Etapie  – 2268 

godzin. 

III Etap Projektu – Prace Rozwojowe – 18 miesięcy, łączna liczba godzin w Etapie  – 2268 

godzin. 

Czas trwania – 34 miesiące. 

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

6.1 Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone są osoby posiadające: 

a. Wiedzę i doświadczenie naukowe w obszarze matematyki lub informatyki 

b. Stopień naukowy min. dr z zakresu matematyki lub informatyki   

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.nmg.pl/
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6.2 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 imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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.  

6.3 Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań 

osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do 

niniejszego zapytania). 

6.4 Oferent powinien zagwarantować realizację prac B+R w sposób korzystny z punktu 

widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, 

surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej. 

6.5 W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych ani ofert 

częściowych. 

 

7. Czas realizacji prac B+R 

Termin rozpoczęcia: 06.2019 

Termin zakończenia: 12.2022 

 

8. Forma rozliczenia zadań 

Sprawozdania z wykonanych zadań: miesięczne, kwartalne, roczne i sprawozdanie końcowe 

(opis metodyczny, wyniki etapowe, wyniki końcowe, wnioski). Odbiór pracy na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnione osoby.  

 

9. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

wagami: 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów 

1. Stawka godzinowa (cena netto) 80 

2. Rozmowa kwalifikacyjna 20 

  

1. Liczba punktów (maksymalnie – 80 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium 

„Stawka godzinowa (cena netto)” zostanie obliczona wg wzoru: 

Wx = (Cmin / Cx) x 80 punktów 
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gdzie: 

Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę, 

Cmin - najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach, 

Cx - cena netto oferty ocenianej. 

2. Liczba punktów (maksymalnie – 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium 

„Rozmowa kwalifikacyjna” zostanie przyznana przez Komisję Konkursową 

Zamawiającego, na podstawie przebiegu spotkania z kandydatem na Kierownika 

B+R. Zakres tematyczny spotkania będzie obejmował dotychczasowe 

doświadczenie kandydata w zakresie udziału i kierowania projektami badawczo-

rozwojowymi. 

3. Oferta która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

4. Zamawiający przy dokonaniu wyboru oferty będzie kierować się elementarnymi 

zasadami obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, w 

szczególności zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 

zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, 

towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania 

wykonawców na rynku. 

5. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, 

który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy zlecenia warunkowej na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

 

10. Miejsce oraz termin składania ofert:  

Preferowany sposób dostarczenia oferty: osobiście w siedzibie zamawiającego:  

NMG S.A. adres: ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.  

Dopuszcza się również złożenie oferty drogą pocztową (poczta, kurier, etc.) i drogą 

elektroniczną. Plik w formacie pdf należy przesłać na adres e-mail: oferty@nmg.pl.  

Termin składania ofert upływa w dniu: 30 maja 2019r. 

Oferta musi pozostać ważna min. do dnia: 30 czerwca 2019r. 

 

11. Złożona oferta musi zawierać:  

▪ Imię i nazwisko oraz adres oferenta, 

▪ Telefon kontaktowy, 

▪ Adres e-mail, 

▪ PESEL, 

▪ datę sporządzenia,  

▪ stawkę godzinową wyrażoną w PLN,  

▪ termin ważności oferty,  

▪ gotowości do rozpoczęcia prac wyrażona w miesiącach licząc od dnia podpisania 

umowy, 

▪ potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

mailto:oferty@nmg.pl
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▪ oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia),  

▪ Dokumentację stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, 

▪ podpis oferującego, 

▪ oferta musi być przygotowana w języku polskim, 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

12. Kontakt w sprawie oferty 

Pytania dotyczące oferty prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: 

zczajkowski@nmg.pl.  

 

13. Warunki unieważnienia postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy 

wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:  

a. w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,  

b. w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę 

wykluczonego z postępowania,  

c. gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

d. gdy nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, której Zamawiający nie był 

w stanie wcześniej przewidzieć,  

e. gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i 

uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. 

W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w 

stosunku do Zamawiającego. 

 

14. Uwagi 

14.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 

następującym zakresie: 

1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli 

z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju; 

2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy 

Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta zostanie zmieniona po udzieleniu 

zamówienia; 

3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest 

dopuszczalna w sytuacji, gdy: 

a. wystąpią okoliczności których Zamawiający, działając z należytą starannością, 

nie mógł przewidzieć, 

mailto:zczajkowski@nmg.pl
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b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie. 

14.2 W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

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

 
15. Załączniki 

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 Wzór Oferty  
 
FORMULARZ OFERTY  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru członka zespołu badawczego pełniącego 

funkcję Kierownika B+R składam poniższą ofertę: 

Dane oferenta 

Imię Nazwisko  

Adres   

PESEL  

Adres e-mail   

Telefon   

Parametry oferty  

Data ważności oferty   

Stawka godzinowa  

 
Oświadczam, że spełniam wymogi udziału w postępowaniu opisane w punkcie 4.1 zapytania 
ofertowego. 
 
 
 
 

……………………………………………  
  data i podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
, 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań  
 

……………, dn. ………………  
 
 
Wykonawca:  
 
 
Nazwa 
Adres  
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………… oświadczam, że nie jestem powiązany/a z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

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:  

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4) 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.  

 

 

 

……………………………………………  

data i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy 
 
 
 

……………………………….. 
Miejscowość i data 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia …………………………………………………………… 

ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 

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

środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie będzie przekraczać 276 godzin miesięcznie. 

 
 

Obecne zaangażowanie Wykonawcy w innych projektach 

LP Tytuł projektu Instytucja 

realizująca projekt 

Rola w 

projekcie 

Wymiar 

zaangażowania 

w projekcie 

Okres 

zaangażowania 

1    
 

od (dd/mm/rrrr) 

do (dd/mm/rrrr) 

2      

 
 
 
 
………………………………. 
      (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


