Stoczek Łukowski, dnia 29.08.2017r.
Zamawiający:

Nazwa firmy: Wiewiórka.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa
Oddział: ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP:

7010416881

REGON:

147149797

Dane teleadresowe :Wiewiórka.pl sp. z o.o., ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa
e-mail : projekty@wiewiorka.pl
telefon: +48 507 859 270

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/UZ/RPOWL/2017

dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Konstruktor
w ramach projektu pn.„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie
opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki
odpadów”, w ramach działania 1.2. „Badania Celowe” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
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1. Nazwa i adres zamawiającego
Wiewiórka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa

2. Tryb udzielania zamówienia
Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumencie:
Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Tom II- działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w
Lublinie, Działanie 1.2 „Badania celowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/15.

3. Data ogłoszenia zapytania ofertowego
29.08.2017

4. Data złożenia oferty
Oferty można składać do dnia 05/09/2017 do godziny 24:00.
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.

5. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Kod CPV 71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko
Konstruktora. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za budowę części sprzętowej
prototypu, wykonanie konstrukcji stacji recyklingowej, małej stacji recyklingowej i
inteligentnego pojemnika na surowce na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej i projektu
wzorniczego. Konstruktor będzie współpracować z pozostałymi członkami zespołu w
zakresie uzgodnienia wymagań dla nowego systemu/ prototypów.
Pracownik zostanie zaangażowany do realizacji prac przewidzianych w II etapie Projektu.
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6. Warunki udziału w postępowaniu
Do składania ofert dopuszczeni są Wykonawców spełniających następujące kryteria:



Minimum wykształcenie średnie techniczne (profil elektromonter, mechanika
i budowa maszyn, itp.).
Posiadający umiejętności konstrukcyjne w zakresie elementów maszyn.

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:





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.

7. Termin realizacji przedmiotu oferty
Termin realizacji zamówienia pokrywa się z okresem realizacji Etapu 2 projektu tj. od dnia 06.09.2017
roku do 30.04.2018 roku.

8. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – 60%:

Koszt realizacji zamówienia (kwota brutto uwzględniająca wszystkie koszty) za 1 miesiąc.
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „cena” wynosi 60.

2. Przygotowanie merytoryczne – 40%:
 Znajomość różnego rodzaju technik montażowych i konstrukcji maszyn
Tak: 10 pkt
Nie: 0 pkt.
 Umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową i czytania rysunków
technicznych
Tak: 10 pkt.
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Nie: 0 pkt.
Znajomość obsługi programów AutoCad
Tak: 10 pkt.
Nie: 0 pkt.
Umiejętność pracy z elektronarzędziami,
Tak: 10 pkt.
Nie: 0 pkt.

Spełnienie powyższych wymagań zostanie zweryfikowane na podstawie informacji podanej
w formularzu „Oferta”. Zamawiający ma prawo zażądać od Oferenta potwierdzenia posiadanych
kwalifikacji w postaci certyfikatów, dyplomów, rekomendacji, portfolio zrealizowanych projektów,
a Oferent zobowiązuje się je dostarczyć na każde wezwanie Zamawiającego.
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „Przygotowanie merytoryczne” wynosi 40.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia (brutto) za 1 miesiąc pracy.
Forma współpracy: umowa zlecenie od 06.09.2017 r. do 30.04.2018 r.

Dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent nie
wskaże informacji umożliwiających ocenę jednego lub więcej kryteriów jego oferta może zostać
uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
Nadesłane oferty oceniane będą przez komisję konkursową, w skład której wchodzić będą pracownicy
Zamawiającego. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.
Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych
z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

9. Zawartość oferty
Sposób przygotowania oferty:




w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca proszony
jest o przedstawienie formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania, z którego będzie jasno wynikać, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki
Zapytania Ofertowego.
w przypadku osób fizycznych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie
danych osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków koniecznych będzie skutkować odrzuceniem oferty
Wykonawcy, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.
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10. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe
1. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury
wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego
będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury
wyboru Wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do
przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.

11. Zmiana umowy
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z następujących powodów:
a)
b)
c)
d)
e)

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
okoliczności siły wyższej,
zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający
zostanie zobowiązany.

12. Sposób składania oferty
Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie na adres: projekty@wiewiorka.pl lub w wersji papierowej do siedziby firmy:
ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty
do firmy.
W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do
właściwej instytucji publicznej.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pani Urszula
Gierszewska: tel.: +48 507 859 270, e-mail: ugierszewska@wiewiorka.pl .
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Niniejsze zapytanie ofertowe zostało wywieszone w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul.
Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa.

Załączniki:
1. Wzór Oferty
2. Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
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Załącznik nr 1 Wzór Oferty
FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 2/UZ/RPOWL/2017 z dnia 29.08.2017 dotyczące
zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Konstruktor składam poniższą ofertę:
Dane Oferenta
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Podmiot spełnia warunek
dotyczący zakazu udzielenia
zamówień podmiotom
powiązanym (TAK/NIE)
Parametry oferty
Data przygotowania oferty
Data ważności oferty
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Koszt realizacji zamówienia
(brutto) za 1 miesiąc
Przygotowanie merytoryczne:
Znajomość różnego rodzaju
technik montażowych i
konstrukcji maszyn
Umiejętność posługiwania się
dokumentacją projektową i
czytania rysunków technicznych
Znajomość obsługi programów
AutoCad
Umiejętność pracy z
elektronarzędziami

Warunki realizacji płatności
Sposób płatności

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie płatne na
podstawie przedłożonego w 2-ch egzemplarzach rachunku
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na koniec każdego miesiąca trwania projektu na rachunek
Zleceniobiorcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97
roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).
Oświadczenie oferenta:
Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym i moja oferta zawiera wszystkie
elementy określone w Zapytaniu.
Imię i Nazwisko
Data i podpis
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
……………, dn. ………………

Oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/UZ/RPOWL/2017 z dnia 29.08.2017 dotyczące
zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Konstruktor w ramach projektu pn.
„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych
maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”, Działanie 1.2 „Badania
celowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, że nie jestem(eśmy) powiązany(ni) 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

10

