Wrocław, dn. 26.06.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 1/6/2019
Rodzaj zamówienia: usługa
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
ATUM Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław,
NIP 1130099894, REGON 010877860, KRS: 000068514
Osoba do kontaktu: Edyta Grabowska, edyta.grabowska@atum.edu.pl, +48 576 045 945
2. OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU
Projekt polega na kompleksowym przygotowaniu nowoczesnej placówki szkolenia zawodowego /
branżowego wykorzystującej najnowsze koncepcje edukacyjne, jak również wysokie technologie
oraz odpowiednie przygotowania i zagospodarowanie przestrzeni szkoleniowej. Podstawę
projektu stanowią cztery filary, które stanowią spójną całość i tylko dzięki wykorzystaniu efektu
synergii pomiędzy nimi będzie można stworzyć ponadprzeciętną jednostkę edukacyjną. W ramach
prac B+R będących przedmiotem projektu zostaną przeprowadzone badania ukierunkowane na
wypracowanie nowej wiedzy w obszarze kształcenia zawodowego i branżowego, w tym
identyfikacja zawodów wymierających i niszowych oraz trendów i zapotrzebowania rynkowego.
Zostaną wypracowane innowacyjne metody kształcenia i doskonalenia zawodowego osób
dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym rozszerzonej rzeczywistości, jak
również zostaną opracowane scenariusze edukacyjne zawierające uwzględniające nowe
koncepcje edukacyjne. Przedmiotem prac B+R będzie również przeanalizowanie potrzeb osób
będących uczestnikami kształcenia zawodowego i zaprojektowania odpowiednich przestrzeni
szkoleniowych i warsztatowych, dzięki którym kształcenie będzie efektywniejsze i pozwoli na
zastosowanie nowoczesnych technologii, do których należą wirtualne stanowiska szkoleniowe,
która również zostaną zaprojektowane, zaimplementowane i przetestowane w ramach projektu,
stanowiąc demonstratory. Powyższe elementy stanowiące innowacje produktowe złożą się na
innowację procesu edukacyjnego, co będzie stanowić fundamentalną wartość projektu.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe przygotowano zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków
odwoławczych określonych w tej ustawie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie:
Kompleksowego zaprojektowania innowacyjnej placówki szkolenia zawodowego / branżowego
wykorzystującej najnowsze koncepcje edukacyjne (takie jak learing by doing) w przygotowanych
scenariuszach szkoleniowych, jak również wysokie technologie pokroju wirtualnej rzeczywistości
w zaprojektowanych stanowiskach szkoleniowych, a także odpowiednie zaprojektowanie i
wykorzystanie przestrzeni szkoleniowej. W tym celu zdefiniowano następujące prace badawczorozwojowe do wykonania:

Zadanie 1 – BADANIA RYNKU i UŻYTKOWNIKÓW
1.1 Badania rynku szkolnictwa zawodowego i branżowego w kraju, identyfikacja zawodów
wymierających, zdefiniowanie zapotrzebowania na kierunki kształcenia, identyfikacja trendów
w szkolnictwie branżowym z uwzględnieniem kontekstu krajów ościennych
1.2 Badania uczestników i potencjalnych uczestników procesu kształcenia zawodowego
wykorzystując np. metodykę Design Thinking, włączenie ich w proces powstawania finalnego
produktu szkoleniowego.
Zadanie 2 – PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI SZKOLENIOWEJ
2.1 Zaprojektowanie przestrzeni biurowo-szkoleniowo-halowo-warsztatowej umożliwiającej
nowoczesne metody nauczania, z wykorzystaniem koncepcji typu learning by doing czy
natychmiastowej praktyki z użyciem wirtualnej rzeczywistości
2.2 Policzenie obciążeń konstrukcyjnych i dobór materiałów konstrukcyjnych niezbędnych do
powstania przestrzeni szkoleniowej.
2.3 Zaprojektowanie wnętrz placówki: biuro, sala szkoleniowa, przestrzeni hali, creative-room
(sala pracy twórczej), protolab (prototypownia/warsztat)
Zadanie 3 – OPRACOWANIE SCENARIUSZY EDUKACYJNYCH
3.1 Opracowanie metodyki kształcenia i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potencjału
nowych technologii i koncepcji nauczania
3.2 Przygotowanie sylabusów i scenariuszy zajęć szkoleniowych w obszarach zdefiniowanych
przez wyniki badań z Zadania 1, z uwzględnieniem potencjału nowych technologii i koncepcji
nauczania
3.3 Przetestowanie wypracowanych scenariuszy z użytkownikami włączonymi w proces
i naniesienie poprawek.
Zadanie 4 – WDROŻENIE WIRTUALNYCH STANOWISK SZKOLENIOWYCH
4.1 Zaprojektowanie wirtualnych stanowisk szkoleniowych
4.2 Implementacja wirtualnych stanowisk szkoleniowych
4.3 Testowanie wirtualnych stanowisk szkoleniowych z udziałem użytkowników i wprowadzenie
poprawek
Fundamentalnym elementem projektu jest zrozumienie rynku kształcenia dorosłych w zakresie
szkolenia zawodowego i branżowego, jego obecnego charakteru, dostępnych rozwiązań i metod
kształcenia, regulacji prawnych, a także zapotrzebowania, zarówno na podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, jak i na konkretne stanowiska pracy, w kontekście krajowym, jak i zagranicznym.
Dzięki diagnozie rynkowej możliwym będzie zidentyfikowania zawodów i kwalifikacji niszowych /
wymierających, a także takich, na które jest duże zapotrzebowania na rynku pracy i rynku
szkoleniowym. Nie bez znaczenia pozostają również nowe zawody, bądź grupy kwalifikacji, które
tworzą tak zwane zawody przyszłości, celem badań jest również zdefiniowanie takich
potencjalnych zawodów. Kluczowym elementem tej fazy projektu jest włączenie użytkowników w
proces powstawania produktów finalnych, dzięki zastosowaniu np. podejścia Design Thinking
możliwym jest wykonanie badania użytkowników wraz z zaangażowaniem ich w cały proces
projektowy, co jest koniecznym elementem projektu. [dot. Zadania 1]
Nowoczesna placówka szkoleniowo-edukacyjna dla dorosłych w zakresie kształcenia
zawodowego / branżowego musi wyróżniać się również infrastrukturą architektoniczną, dlatego
zadaniem w tym obszarze jest zaprojektowanie powierzchni 100-200 m2, na którą powinny
składać się część biurowa, standardowa część szkoleniowa, część warsztatowa (prototypownia /
fablab), pokój pracy kreatywnej oraz część halowa, na której będzie możliwe symylowanie
warunków znamionowych pracy – np. połać dachu dwuspadowego. Elementy konstrukcyjne
projektu powinny zostać policzony i dobrane stosowne materiały do konstrukcji.
Dla każdej z zaprojektowanych powierzchni niezbędnym jest aby zaprojektować jego wnętrze w
sposób ergonomiczny i dostosowany do nowoczesnych metod kształcenia. [dot. Zadania 2]
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Wykorzystując wyniki i wnioski części badawczej należy opracować metodyki i koncepcje
nauczania wskazanych uprzednio zawodów bądź grup kwalifikacji, z uwzględnieniem
zastosowania nowych technologii. W ramach prac należy przygotować sylabusy i scenariusze
szkoleniowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a także uwzględnić w nich możliwość
wykorzystania specjalnie przygotowanych pomieszczeń [Zadanie 2] i nowych technologii [Zadanie
4]. Bardzo istotnym elementem tych prac jest przetestowanie powstałych materiałów wraz z
użytkownikami włączonymi w proces i naniesienie stosownych korekt.
[dot. Zadania 3]
Wychodząc naprzeciw nowych technologii i odchodząc od tradycyjnego modelu kształcenia,
zamiast hali maszyn należy zaprojektować stanowiska szkoleniowe w z wykorzystaniem wirtualnej
rzeczywistości, które pozwolą w początkowej fazie nauczyć się operowania maszyną /
narzędziem, wyszkolą prawidłowe odruchy przy pracy, a równocześnie zapewnią dużo większy
poziom BHP. Stanowiska te należy również zaimplementować w sposób efektywny obliczeniowo i
kosztowo względem potrzebnego sprzętu, a także przetestować wraz z użytkownikami
włączonymi w proces opracowywania projektu i dokonać stosownych poprawek. [dot. Zadania 4]
Wykonawca powinien zagwarantować włączenie końcowych użytkowników w proces
tworzenia znacząco ulepszonego produktu.
4. KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Prace wymienione w pkt. 3 niniejszego zapytania, winne być zakończone w terminie najpóźniej do
dnia 30.04.2021 r. (z zastrzeżeniem *) w tym wykonanie poszczególnych zadań:
Zadanie 1. Badania rynku i użytkowników – do 30.04.2020 r.
Zadanie 2. Projektowanie przestrzeni szkoleniowej – do 30.06.2020 r.
Zadanie 3. Opracowanie scenariuszy edukacyjnych – do 30.09.2020 r.
Zadanie 4. Wdrożenie wirtualnych stanowiska szkoleniowe – do 30.04.2021 r.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w
przypadku późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie. Termin realizacji
przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy
warunkowej.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunek 1 – Kwalifikowalność Wykonawcy:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, którzy jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2
pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej tj.:
1) jednostka naukowa - prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r., poz. 1869, z późn. zm.);
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, z późn. zm.);
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e) Polska Akademia Umiejętności;
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
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posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o
zasadach finansowania nauki;
lub
2) spółką celową uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki
naukowej; lub
3) centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym; lub
4) przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art.
17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia, stanowiącego
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz przedłożenia jako załącznik do oferty
dokument założycielski powołujący jednostkę.
Warunek 2 – Brak powiązań:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany 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 5% udziałów lub akcji,
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.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy,
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Warunek 3 – Wykazanie potencjału:
Należy przedstawić potencjał m.in. merytoryczny, techniczny, badawczy w kontekście do
przedmiotu realizowanego projektu i zakresu usługi świadczonej na rzecz Zamawiającego
(informacje należy przedstawić w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego). W szczególności
należy wykazać doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy projekt, w tym przykłady projektów
zrealizowanych przez jednostkę, informacje na temat posiadanego zaplecza laboratoryjnego
(sprzętu i aparatury), zaplecza eksperckiego i naukowego jakim dysponuje wykonawca,
zatrudnionych pracowników naukowo-badawczych, np. ich profilu naukowego, posiadanego
tytułu/stopnia naukowego, osiągnięć i aktywności naukowych, ich doświadczenia i kompetencji w
danej dziennie.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert (od ostatecznego terminu składania ofert).
8. FORMA SKŁADANIA OFERT



Oferta winna zostać złożona z zachowaniem formy pisemnej wyłącznie na formularzu
stanowiącym załącznik nr. 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca wraz z formularzem oferty powinien dostarczyć komplet oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych
postanowieniami zapytania ofertowego, a także pozostałe wymagane dokumenty i
oświadczenia.
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Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, winna być opatrzona
pieczęcią firmową/jednostki, zawierać datę sporządzenia, adres, NIP Oferenta, zawierać imię i
nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów z
Zamawiającym, być podpisana przez osoby upoważnione lub umocowane do reprezentacji
Oferenta, zawierać okres ważności oferty oraz odnosić się do przedmiotu zamówienia
określonego w pkt. 3 niniejszego zapytania, w sposób umożliwiający dokonanie oceny oferty.

9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2019 r. do godziny 23:59. Liczy
się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną
uwzględnione.
Oferty należy składać pod adresem: ATUM Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
- osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach 10.00-15.00
lub
- pocztą elektroniczną wysyłając podpisany skan na adres: edyta.grabowska@atum.edu.pl
lub
- pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.
 Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją
ofertę.
 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
 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 zmiany, w tym zmiany terminów stają
się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania
bez dokonywania wyboru ofert Wykonawcy.
10. KRYTERIA OCENY OFERT
najniższa cena netto – 100 punktów
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „najniższa cena netto” zostanie obliczona
według wzoru:
C = (Cmin/Cnetto) x 100 pkt
C – liczba zdobytych punktów,
Cmin – cena (netto) najniższa wśród ofert prawidłowo złożonych,
Cnetto – cena netto oferty badanej.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww.
kryterium.
11. ZMIANA UMOWY
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za
wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca
danych adresowych stron umowy).
12. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE:



Strona Zamawiającego: www.atum.edu.pl
Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

13. INFORMACJE DODATKOWE:
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
 Ocena ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
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Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach Podziałania 2.3.2 Bony na
innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który
wygra postępowanie.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy
lub gdy podpisanie umowy takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
Autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi muszą
zostać przeniesione na rzecz Zamawiającego, co zostanie ujęte w umowie z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej
z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie
pisemnego aneksu z następujących powodów:
- uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
- obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
- 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.
Dodatkowe informacje Zamawiający udzielać będzie wyłącznie osobiście po wcześniej
ustalonym terminie.
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z PROGRAMU
OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i
potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne
usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Zawarcie umowy na realizację przedmiotowego zapytania nastąpi pod warunkiem uzyskania
przez Zamawiającego pozytywnej informacji o ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie w
ramach pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej z PROGRAMU OPERACYJNEGO
INTELIGENTNY ROZWÓJ oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw
do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania e-mailem
oraz umieści stosowną informację na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

14. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Edyta Grabowska, edyta.grabowska@atum.edu.pl, +48 576 045 945
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