Stoczek Łukowski, dnia 10.04.2018r.
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 1/UZ/RPOWL/2018

dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Tester oprogramowania
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.

Spis treści
1.

Nazwa i adres zamawiającego ......................................................................................................... 3

2.

Tryb udzielania zamówienia............................................................................................................ 3

3.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego ............................................................................................ 3

4.

Data złożenia oferty......................................................................................................................... 3

5.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego ........................................................................................... 3

6.

Warunki udziału w postępowaniu ................................................................................................... 4

7.

Termin realizacji przedmiotu oferty ................................................................................................ 5

8.

Kryteria wyboru oferty .................................................................................................................... 5

9.Sposób składania oferty........................................................................................................................ 6
10. Zmiana Umowy……………….…………………………………………………………………….6
11. Postanowienia końcowe…………………………………………………………….….……………7
Załączniki: ............................................................................................................................................... 7
Załącznik nr 1 Wzór Oferty................................................................................................................. 8
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań ............................................................................... 11

2

1. Nazwa i adres zamawiającego
Wiewiórka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa
Oddział: ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 21-450 Stoczek Łukowski

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
10.04.2018 rok

4. Data złożenia oferty
Oferty można składać do dnia 18/04/2018 do godziny 24:00.
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.

5. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Kod CPV 72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Tester
oprogramowania. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za finalne testy pomiędzy
systemem informatycznym zarządzającym prototypami urządzeń, serwerem oraz komunikacją z
użytkownikami i siecią logistyczną. Tester zajmie się opracowaniem koncepcji scenariuszy testów w
kwestiach teletechnicznych, przeanalizuje sytuacje, które należy przetestować pod kątem awarii
sprzętowych, braku prądu, innych wypadków losowych powodujących problemy z komunikacją i
wymianą danych.
3

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku na etapie prac rozwojowych należeć będzie:
1. instalacja, utrzymanie i administrowanie środowiskiem testowym,
2. przeprowadzenie testów oprogramowania,
3. analiza i modelowanie procesów biznesowych oraz tworzenie na ich podstawie scenariuszy
testowych,
4. przegląd specyfikacji projektowej,
5. tworzenie skryptów i danych testowych,
6. wykrywanie, analiza i szczegółowe raportowanie problemów zidentyfikowanych podczas
testów.
Pracownik zatrudniony będzie na umowę zlecenie przez 4 miesiące realizacji Projektu, począwszy od
dnia 01.05.2018 roku, średnio od 20 do 23 dni w miesiącu, 8 godz. dziennie. Pracownik będzie
wykonywał zadania w oddziale firmy w województwie lubelskim w miejscowości Stoczek Łukowski
i Kolonia Ciechanki.

6. Warunki udziału w postępowaniu
O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i
doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia:
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, matematyka, ekonomia,
znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
minimum 2 letnie doświadczenie w pracy testera,
znajomość zagadnień testowania oprogramowania, w tym testy funkcjonalne, integracyjne,
systemowe, regresywne oraz akceptacyjne,
5) umiejętność i doświadczenie projektowania i przygotowywania scenariuszy i planów
testowych na podstawie otrzymanej dokumentacji,
6) znajomość narzędzi programistycznych, umiejętność weryfikacji oraz raportowania błędów
testowych.
1)
2)
3)
4)

W postępowaniu mogą uczestniczyć Zleceniobiorcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.

posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;

3.

osoby zdolne do realizacji zamówienia;

4.

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;

5.

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;

6.

będą realizować usługę wyłącznie osobiście.

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
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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,
pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

7. Termin realizacji przedmiotu oferty
Termin realizacji zamówienia pokrywa się z okresem realizacji Zadania 3 Projektu tj. od dnia
01.05.2018 roku do 31.08.2018 roku.

8. Kryteria wyboru oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację określonej pracy nastąpi w oparciu o następujące
kryteria:
Cena całkowita wraz z narzutami pracodawcy za jeden miesiąc pracy– 100 pkt (100%)
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.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Forma współpracy: umowa zlecenie od 01.05.2018 r. do 31.08.2018 r.
W ofercie należy odnieść się do kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent nie wskaże
informacji umożliwiających ocenę kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną. Oferty
niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z
przyczyn formalnych. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie
przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych
z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).
Oferta musi być ważna co najmniej do dnia 30 czerwca 2018 roku.
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9. Sposób składania oferty
1.
2.
3.
4.

Oferent powinien podać cenę całkowitą wraz z narzutami za jeden miesiąc pracy w projekcie
Zamawiającego.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Integralną częścią oferty jest podpisane oświadczenie o braku powiązań, stanowiące Załącznik
nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferta wraz z załącznikami 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 dniu 18/04/2018 do godziny 24:00 nie będą rozpatrywane. Liczy się data
wpłynięcia oferty do firmy lub na adres projekty@wiewiorka.pl.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pani Urszula
Gierszewska: tel.: +48 507 859 270, e-mail: ugierszewska@wiewiorka.pl .
Złożenie oferty w sposób odbiegający od wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym jest
równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych bez wzywania do
uzupełnienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało
www.wiewiorka.pl/zapytanie-ofertowe.

umieszczone

na

stronie

Internetowej

Spółki

10. 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:
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,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający
zostanie zobowiązany.
a)
b)
c)
d)
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11. Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli jest to
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian Zamawiający przedłuży termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w
uzasadnionych przypadkach zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie Zamawiającego (np. gdy najniższa kwota oferentów znacząco
przekracza kwoty szacunków).
Wybór Zleceniobiorcy nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilnoprawnego.

Załączniki:
1. Wzór Oferty
2. Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
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Załącznik nr 1 Formularz Oferty
(data, miejscowość)
FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/UZ/RPOWL/2018 z dnia 10.04.2018 roku
dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Tester oprogramowania
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 wraz z narzutami) za 1
miesiąc
Warunek udziału w postępowaniu:
Znajomość
zagadnień
testowania oprogramowania, w
tym
testy
funkcjonalne,
integracyjne,
systemowe,
regresywne oraz akceptacyjne.
Umiejętność projektowania i
przygotowywania scenariuszy i
planów testowych na podstawie
otrzymanej dokumentacji.
Znajomość narzędzi
programistycznych, umiejętność
weryfikacji oraz raportowania
błędów testowych.
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Wykształcenie wyższe,
preferowane kierunki:
informatyka, matematyka,
ekonomia.
Znajomość języka angielskiego.

Doświadczenie w pracy testera.

Warunki realizacji płatności:
Sposób płatności

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie płatne na
podstawie przedłożonego w 2-ch egzemplarzach rachunku
na koniec każdego miesiąca trwania projektu na rachunek
Zleceniobiorcy.

Oświadczenie oferenta:
Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym i moja oferta zawiera wszystkie
elementy określone w Zapytaniu. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w nim zawarte.
Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami i w zakresie określonym w
zapytaniu ofertowym.
Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Jestem osobą zdolną do realizacji przedmiotu zamówienia.
Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych.
Nie byłam/byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Jestem świadomy/a, że cena zawarta w ofercie jest ceną brutto wraz z narzutami i od
niej potrącona będzie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowych od osób
fizycznych, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (o ile w
przypadku Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy taki obowiązek występuje).
W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zleceniodawcy.
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Imię i Nazwisko
Data i podpis

„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)”.

……………………………………………
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 1/UZ/RPOWL/2018 z dnia 10.04.2018 dotyczące
zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Tester oprogramowania 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,oświadczam(y), 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,
5) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

……………………………………………
podpis
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