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Zabrze, dn. 12.04.2021r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2021 
 
 
Dotyczy: 

Usługa oprogramowanie interfejsu użytkownika w technologii .NET MVC -wynajem developerów 
(WYD002) 

w ramach projektu pt. „Opracowanie zintegrowanego systemu wspomagającego działalność w 
laboratoriach i działach badawczych i rozwojowych (B+R) przedsiębiorstw” (wniosek o 
dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0457/19-003, "INFORM-TECH" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w 
przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 
 
 
I. Dane zamawiającego: 

 
"INFORM-TECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Karola Miarki 7 / 11  
41-800 Zabrze 
KRS: 0000062923, NIP: 6482289975, REGON: 276152813 
Tel. 32 370 27 80; strona internetowa: www.inform-tech.pl/ 
 
II. Podstawa prawna i ogólne informacje 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie: 

a. Zasady konkurencyjności oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w sprawie 
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie 
stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych 

b. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, jego 
odwołania, unieważnienia i zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności ,w 
przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego 
na sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego, powtórzenia 
czynności lub unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w 
postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi IZ. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa oprogramowania interfejsu użytkownika aplikacji webowej 

po stronie front-end'u zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załączonej do zamówienia 
specyfikacji technicznej -Załącznik nr2. Oferent przedstawi narzędzia i niezbędne technologie 
które zostaną użyte do stworzenia interfejsu oraz zaproponuje sposób komunikacji z back-
end'em oprogramowania.(back-end i graficzny projekt interfejsu leży po stronie zamawiającego). 
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Wymieniona w tytule zamówienia technologia .Net MVC nie jest obligatoryjna, dopuszczalne są 
inne frameworki i wzorce architektoniczne. Wraz z wykonaniem zlecenia wykonawca przekaże 
zlecającemu prawa autorskie i majątkowe do wykonanej aplikacji wraz z kodem źródłowym i 
dokumentacją techniczną. 

2. Specyfikacja techniczna - Załącznik nr2 przedmiotu zamówienia powstała w ramach niniejszego 
projektu w wyniku prowadzonych prac badawczych i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zamawiający udostępni specyfikację Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub prześle ją drogą 
elektroniczną na pocztę email po uprzednim wypełnieniu, podpisaniu i odesłaniu skanu 
oświadczenia o zachowaniu poufności będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień.  
a. 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

 
IV. Warunki realizacji zamówienia 
1. Okres realizacji zamówienia: 01.05.2021 – 30.09.2021r.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe 

terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 
3. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba 

Zamawiającego). 
 
 
V. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 

konkurencyjności.  
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są 

przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie 

konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i 
obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na 
względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne 
interesy wspólne z oferentem.  

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być 
udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań 
osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki 
decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są 
powiązani osobowo lub 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 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 albo we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
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powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 
Wykonawca zobowiązany podpisać oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.   

6. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub 
uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do 
publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz 
organizacyjnych Zamawiającego.  

 
VI. Przygotowanie, złożenie i otwarcie ofert 
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być 
podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy 
również ofert wysłanych drogą mailową). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach niniejszego zapytania 
ofertowego.  

3. Oferta musi być ważna co najmniej 90 dni. 
4. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć 

listę osób i wykonanych zleceń potwierdzających wymagania. 
5. Ofertę wraz z dokumentami wskazanymi w zapytaniu ofertowym należy przesłać w formie 

elektronicznej na adres: dh@inform-tech.pl lub złożyć w formie papierowej w siedzibie firmy 
„INFORM-TECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Karola Miarki 7 / 11, 41-800 
Zabrze, osobiście lub pocztą w terminie do dnia 21.04.2021r.  

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dostarczenia oferty za 
pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego.  

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i 
informacji w formie elektronicznej na adres: dh@inform-tech.pl 

8. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Grzegorz Paprotny, tel. 504-167-745 e-mail: gp@inform-
tech.pl 

9. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z wybranym 

Wykonawcą w formie pisemnego aneksu lub oświadczenia z następujących powodów: 
• uzasadnionych zmian w zakresie, sposobie i terminie wykonania przedmiotu zamówienia, w 
tym w szczególności zmian wynikających z otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej, 
• cząstkowych wyników badań odbiegających od przyjętych celów projektu, 
• przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,  
• okoliczności siły wyższej, 
• zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy o dofinansowanie, 
• wypowiedzenia umowy o dofinansowanie. 
 

VII. Sposób obliczania ceny i kryteria oceny ofert 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie 
z formularzem ofertowym.  

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym 
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi 
przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.  

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za 
realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie 
kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i 
czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych 
oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z 
wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty 
Wykonawcy.  

5. Kryteria oceny ofert: Cena 90% 
Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:  
P = Cn / Cof.b. x 90%, 
  gdzie: 
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę 
Cn –  cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) 
Cof.b. – cena oferty badanej 
90 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium  

6. Kryteria oceny ofert: Ilość osób oddelegowanych do realizacji zamówienia pełniących rolę front-
end developera 10% 
a. 2 (dwóch) 2 pkt 
b. 3 (trzech) 5 pkt 
b. 4 (czterech i więcej) 10 pkt 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako 
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.  

8. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta 
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  

 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają zdolność do 

wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Warunek ten 
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Dostawca posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, 
doświadczenie i potencjał do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna powyższy 
warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
składania ofert, świadczyli co najmniej jedną wyodrębnioną usługę wykonaną w ramach jednej 
umowy polegającą na stworzeniu co najmniej jednej aplikacji typu SPA lub MPA komunikującej 
się z back-end , na kwotę co najmniej 100 000,00 zł netto, zlecenia te zostały wykonane należycie 
i są poparte referencjami lub protokołem odbioru. 

2. Celem zapewniania, że Dostawca posiada zdolność do wykonywania działalności i czynności 
objętych przedmiotem zamówienia, Dostawca podpisze Oświadczenie dostawcy, które stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
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3. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie są podmiotami 
powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 (dostawcy) a wykonawcą (dostawcą), polegające w szczególności na: 

(1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
(2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa; 
(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. 

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Dostawca podpisze Oświadczenie o 
braku powiązań osobowych lub kapitałowych, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

4. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie znajdują się w 
trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej, uniemożliwiającej lub zagrażającej realizacji 
zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Dostawca podpisze 
Oświadczenie dostawcy, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

5. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy udzielą co najmniej 24 -
miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczony od daty dostawy, potwierdzonej 
protokołem zdawczo-odbiorczym. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do przedstawienia dodatkowych 
dokumentów i informacji, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VII. 

 
IX. Wykluczenia z uczestnictwa w postępowaniu 
1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Dostawcy, którzy nie spełniają warunków, 

określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym lub/i załącznikach do niego. 
2. Zamawiający odrzuci oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami, określonymi w Zapytaniu 

ofertowym lub/i załącznikami do niego, a w szczególności ze Specyfikacją Techniczną. 
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym lub/i w niewłaściwym 

miejscu nie będą rozpatrywane. 
 
X. Warunki istotnych zmian zamówienia zawartego w wyniku przeprowadzonego postępowania  
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia na dostawę 

przedmiotu postępowania, zawartego z Dostawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru zamówienia. Zmiana 
warunków zamówienia może nastąpić w przypadku, gdy od dnia złożenia oferty przez 
Dostawcę do dnia oddania przedmiotu zamówienia ujawnią się rozwiązania techniczne lub 
maszyny lub urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach niż określone w zapytaniu 
ofertowym, których zastosowanie dla Zamawiającego będzie uzasadnione ze względów 
technicznych i racjonalizatorskich a ich zamiana nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia 
należnego Dostawcy lub jeżeli nastąpi zmiana w zakresie wymagań i dopuszczeń do obrotu lub 
użytku przedmiotu zamówienia lub jego części składowych. Zmiana warunków zamówienia na 
dostawę przedmiotu postępowania może nastąpić także w zakresie i w celu zapewnienia 
kompatybilności (tj. zgodnego działania) urządzeń z pozostałymi urządzeniami. Powyższe 
zmiany zamówienia nie mogą prowadzić do zmiany istoty przedmiotu postępowania. 
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2. Wszelkie zmiany warunków zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
XI. Wymagane dokumenty 
1. W celu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu Dostawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie 

niżej wymienione dokumenty: 
(1)Oferta na druku „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1) 
(2)Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2) – należy podpisać 
przez Dostawcę w celu potwierdzenia zapoznania się z treścią dokumentu. 
(3)Oświadczenie o zachowaniu poufności  (Załącznik nr 3) 

 
XII. Informacje dodatkowe 
1. Odpowiedzi na zapytania, złożone przez Dostawców, związane z prowadzonym postępowaniem, 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej http://www.inform-tech.pl/dotacje-unijne-2/. 
Treść odpowiedzi powinna być uwzględniona przez wszystkich Dostawców w składanych przez 
nich ofertach. Zamawiający rozpatruje zapytania przesłane w formie elektronicznej do dnia 
21.04.2021r. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Dostawcami i udzielania stosownych 
wyjaśnień i odpowiedzi jest Grzegorz Paprotny, e-mail: gp@inform-tech.pl,  tel.  (32) 370-27-80. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym znajdują zastosowanie 
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 
 

 


