OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
nr sprawy 01/01/2019/U/POIR
Świadczenie usług programisty C++
data zamieszczenia 14.01.2019 r.
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Intema Sp. z o.o.
ul. Siennicka 25a
80-758 Gdańsk
REGON: 365000891, NIP: 5833210184
biuro@intema.pl
www.intema.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.
III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programisty C++ na podstawie umowy zlecenia.
Wymagania:
-wyższe wykształcenie informatyczne lub inżynierskie. Preferowane kierunki: Informatyka,
Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka, Fizyka
-znajomość języków programowania C++, C#
-doświadczenie w produkcji oprogramowania w środowisku o wysokich standardach procesów i
technologii
-wiedza odnośnie programowania współbieżnego w środowiskach rozproszonych
-wiedza odnośnie sieci komputerowych TCP/IP
-znajomość biblioteki OpenCV, Qt
-doświadczenie w programowaniu modułów Raspberry
Zakres obowiązków:
- tworzenie oprogramowania do obsługi robota współpracującego
- integracja i testy oprogramowania modułów bezpieczeństwa
- bieżące tworzenie dokumentacji technicznej
IV. Harmonogram realizacji zamówienia.
Zaangażowanie wybranej osoby w niniejszy projekt to:
Etap 1: 56 roboczogodziny w miesiącu do 31.01.2019.
Etap 2: 136 roboczogodzin w miesiącu od 01.02.2019 do 28.02.2019
Etap 3: 96 roboczogodzin w miesiącu od 01.03.2019 do 31.07.2020
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V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
Złożenie oferty dopuszczalne jest tylko w formie pisemnej.
W toku postępowania pisma związane z postępowaniem można składać w formie pisemnej lub
drogą elektroniczną na adres biuro@intema.pl
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Irmina Tomaszewska, tel. +48 603618033
VI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

2.

Oferta ma być złożona wyłącznie na Formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.

3.

Wraz z formularzem oferty Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:
a.

CV

b.

Opis dwóch projektów w których Wykonawca brał udział wraz z określeniem swoich
obowiązków

4.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5.

Oferta ma być w języku polskim lub angielskim. Oferta powinna być podpisana przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.

VII. Miejsce, sposób oraz termin składania.
1.

Oferty należy składać w siedzibie Intema Sp. z o.o., ul. ul. Siennicka 25a, 80-758 Gdańsk,
w terminie do 21.01.2019 r, w formie pisemnej z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację
Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie
”Świadczenie usług programisty C++, nr sprawy 01/01/2019/U/POIR”.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej mailem na adres biuro@intema.pl
z zachowaniem terminu wskazanego w pkt VII.1.
3.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert lub
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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VIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług
( Dz. U. z 2014 r. poz. 915) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach
pieniężnych) którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy). Cena oferty musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający
nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane
z realizacją zamówienia.
3. Materiały potrzebne do realizacji umowy zapewni Zamawiający.
IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
najkorzystniejszej.
1.

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium cenowym –
wybierze ofertę z najniższą ceną za całość zamówienia.
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
P=(Cn x 100)/Cb
P – otrzymane punkty
Cn – łączna wartość brutto za całość zamówienia najniższej spośród złożonych Ofert
Cb – łączna wartość brutto za całość zamówienia badanej Oferty
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 100 pkt.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty spośród złożonych w
postępowaniu bez podania przyczyny.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku gdy nie zostały
złożone lub gdy zostały złożone ale zawierają błędy. Nie złożenie dokumentów po wezwaniu bez
podania przyczyny może skutkować odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności jeśli została złożona po upływie terminu
składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności jeśli nie
zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone albo cena
najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych,
udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp
zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
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
X. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

Z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze
umowę której wzór stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Cena zaoferowana w formularzu
ofertowym obowiązywać będzie w całym okresie realizacji umowy.

2.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy i tego Wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych
wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.

XI. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu
cywilnego i innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2
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– wzór umowy.
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Nr sprawy: 01/01/2019/U/POIR

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy (imię nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe - mail, tel.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Do: Intema Sp. z o.o.
nawiązując do ogłoszenia na:
świadczenie usług programisty C++
oferuje realizację zakresu świadczenia usług programisty C++:
Wartość za 1 roboczogodzinę:
Cena brutto …………………………………………………………………………………………………………………..
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Łączna wartość za całość zamówienia (1824 godz.):
Etap 1 (56 godziny) + Etap 2 (136 godzin) + Etap 3 (96 h x 17 m-cy = 1632 godziny):

Cena brutto …………………………………………………………………………………………………………………..
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Harmonogram realizacji zamówienia:
Etap 1: 56 roboczogodziny w miesiącu do 31.01.2019.
Etap 2: 136 roboczogodzin w miesiącu od 01.02.2019 do 28.02.2019
Etap 3: 96 roboczogodzin w miesiącu od 01.03.2019 do 31.07.2020Termin zapłaty
należności – zgodnie z zapisami wzoru umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia przedstawionymi w ogłoszeniu oraz
z załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia, został przez nas
zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty jej
otwarcia.
5. Ofertę niniejszą składamy na ….................. kolejno ponumerowanych stronach

……………………………………………………..
Miejscowość i data
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....................................................
Podpis upoważnionej osoby
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Nr sprawy: 01/01/2019/U/POIR

Załącznik nr 2

Wzór umowy

UMOWA Nr 01/01/2019/Z/POIR
zawarta dnia ….........……….. w Gdańsku, pomiędzy:
Intema Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-758, ul. Siennicka 25a,
REGON: 365000891, NIP: 5833210184,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zleceniobiorcą
§1
Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca wykonanie, a Zleceniobiorca wykonuje
w sposób samodzielny pracę polegającą na świadczeniu usług programisty C++.
Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu nr
01/01/2019/U/POIR pkt III,

które wraz z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………… stanowią

integralną część umowy.
§2
Za wykonanie zleconych prac określonych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie
miesięczne za wykonanie:
56

roboczogodzin

(w

etapie

1)

w

wysokości

…………

PLN

brutto,

słownie:

PLN

brutto,

słownie:

PLN

brutto,

słownie:

…………………………………………………………………………..brutto płatne z dołu.
136

roboczogodzin

(w

etapie

2)

w

wysokości

…………

…………………………………………………………………………..brutto płatne z dołu.
96

roboczogodzin

(w

etapie

3)

w

wysokości

…………

…………………………………………………………………………..brutto płatne z dołu.
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Strony ustanawiają miesięczny okres rozliczeniowy.
Wynagrodzenie płatne będzie przez Zleceniodawcę w ciągu 14 dni od przedłożenia rachunku przez
Zleceniobiorcę przelewem na następujący rachunek bankowy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§3
Zleceniobiorca

nie

może

powierzyć́

wykonania

zlecenia

osobie

trzeciej,

chyba

że

Zleceniodawca wyrazi na to pisemną zgodę. W takich okolicznościach Zleceniobiorca zobowiązany
jest natychmiast zawiadomić́ Zleceniodawcę̨ o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy.
§4
Zleceniobiorca zobowiązuje się do co comiesięcznego sporządzania protokołu na wzorze
otrzymanym od Zleceniodawcy. Protokół ma być dostarczony razem z rachunkiem na adres siedziby
firmy Zleceniodawcy.
§5
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem ……………….. i zostaje zawarta do dnia 31.07.2020.
Po tym terminie umowa wygasa.
§6
Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień́ pracowniczych.
§7
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy jest Sąd
Rejonowy w Gdańsku
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze
stron.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Za porozumieniem stron możliwe jest wcześniejsze zakończenie umowy z 1 miesięcznym
terminem wypowiedzenia.
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3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca ma obowiązek
skierować swoje roszczenia do Zamawiającego, który ustosunkuje się na piśmie do roszczeń
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powiadomienia.
4. W

przypadku

niemożności

polubownego

rozstrzygnięcia

sporu

w

sposób

określony

w ust.1 sądem właściwym jest sąd odpowiedni dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
6. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
7. Załącznikiem do umowy jest ogłoszenie oraz oferta o których mowa w § 1 niniejszej umowy.
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