Opole, dnia 4.09.2017 r.

Zapytanie Ofertowe nr 05-M/RPO-BMS/2017
„BLUESOFT SMART TECHNOLOGIES CLUSTER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
NIP 7543072159, KRS 0000465353, REGON 161534828
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu nr RPOP.01.01.00-16-0065/16 o tytule:
Doposażenie Działu B+R firmy BlueSoft STC Sp. z o. o. w Opolu wraz z opracowaniem
innowacyjnej technologii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem „BMS
Economy Health”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady rozeznania rynku, o której mowa w
wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.

przedkładamy zapytanie ofertowe na:
„Dostawy materiałów i urządzeń GR 12” – Komponenty z tworzywa zamawiane na
podstawie indywidulanych wytycznych i projektów Zamawiającego
Szczegółowe parametry techniczne i wymagania zostały określone w załączniku nr 1 do
zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.

Wspólny słownik zamówień Kody CPV przedmiotu zapytania:
CPV 72244000-7 Usługi prototypowania
1. Kryterium oceny:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
100p. = 100% Kryterium ceny netto
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Kryteria wyboru:
1) Cena
Parametr – PLN
Waga Punktowa maksymalna – 100
C = Cm x 100 / Co
C - ilość punktów w kryterium
Co - cena oferowana
Cm - cena najniższa wśród złożonych ofert

2. Zakres wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągnięcia zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem 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, 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 wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej
wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

3. Miejsce publikacji zamówienia
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej wnioskodawcy
http://www.bsstc.pl/

4. Wymagania formalne
1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto
postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
poprzez zastosowanie kryterium spełnienia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy
dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w
zapytaniu ofertowym wymagania.
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3. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
4. 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. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, cząstkowych lub
wariantowych.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego.
7. Termin związania z ofertą: 90 dni
8. Sposób płatności za dostawy: po dostawie, przewiduje się możliwość etapowego
udzielania zamówień i dostaw w zależności od postępu prac w projekcie.
9. Forma płatności: przelew.
10. Oferty należy składać:
a. elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów - poczta e-mail –
patryk.weisser@bsstc.pl, za potwierdzeniem odbioru lub
b. w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie
zamawiającego pod adresem: BlueSoft Smart Technologies Cluster Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Technologiczna 2A, 45-839 Opole

do dnia 12.09.2017 r. do godz. 16.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane.
12. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna zostać przedłożona w języku
polskim.
13. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach PLN.
14. Osoba uprawniona do kontaktu : Patryk Weisser
Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat
procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr +48 600 322 213 lub
elektronicznie na adres patryk.weisser@bsstc.pl oraz w siedzibie zamawiającego.
15. W razie równej liczby punktów Zamawiający zwróci się o podanie 2 cen.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty oraz zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
1. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się
do oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty lub/i
dostarczenia dodatkowych dokumentów.
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego
na każdym etapie bez podania przyczyny.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy
termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i
ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią
zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i
zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z
oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym
fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania
ofertowego.

4. Załączniki do Zapytania Ofertowego:
1) załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego
3) załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych
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