Poznań, 25.02.2020 r.
INTERLAN ANDRZEJ KUŁAKOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
ul. Kłosowa 6
61-625 Poznań
NIP 783-003-70-13

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2020
W związku z realizacją projektu pn. „Badania nad optymalizacją struktury danych i algorytmów planowania dostaw w ramach
systemu InterLAN SPEED” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2
Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski Firma INTERLAN ANDRZEJ KUŁAKOWSKI I SPÓŁKA
SPÓŁKA JAWNA ogłasza postępowanie na wybór Wykonawców, którzy będą świadczyli usługi w ramach następujących
stanowisk:
Dla etapu PR3: Usługi świadczone w zakresie udziału w opracowaniu algorytmu optymalizującego trasę (pierwsze
zadanie w ramach PR3)
I.

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia
29.01.2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
II.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R obejmujących etap badań przemysłowych i prac rozwojowych, których
rezultaty zostaną zaimplementowane do drugiej generacji systemu InterLAN SPEED. W ramach projektu zrealizowane zostaną
m.in. prace nad następującymi zagadnieniami:
•
opracowanie struktury bazy danych i nowych optymalnych zapytań zdolnych do przetwarzania bardzo dużych zbiorów
danych w krótkim czasie,
•
opracowanie frameworku programistycznego umożliwiającego pełną dostępność systemu z poziomu interfejsu www,
•
opracowanie algorytmu obliczającego optymalną pod kątem kosztu dostawy trasę przejazdu pomiędzy wieloma
punktami docelowymi, uwzględniającego prognozy dotyczące zmienności natężenia ruchu na danych trasach oraz
innego rodzaju ograniczenia o charakterze infrastrukturalnym (np. sieć magazynów przeładunkowych), specyficznie
mogące ograniczać możliwość ruchu danym środkiem transportu (np. niskie mosty/wiadukty).
Projekt podzielony został na zadania, z których zadanie a) w ramach PR3 jest kontynuacją zadania f) w ramach BP3 (prace
rozwojowe będące kontynuacją badań przemysłowych realizowanych na etapie BP3) wymaga zaangażowania Wykonawcy.
Opis pełnego zakresu prac przewidzianych w ramach etapów BP3 i PR3
Zadanie BP3
Przedmiotem zadania jest opracowanie systemu, który będzie znajdował dobre rozwiązania problemów transportowych oraz
wyznaczał optymalną pod kątem czasu trasę przejazdu pomiędzy wieloma punktami docelowymi (np. lokalizacjami, do których
dostarczane są towary transportowane pojazdem przewożącym przesyłki drobnicowe), uwzględniając:
a) specyficzne ograniczenia techniczne (np. wysokość pojazdu uniemożliwiająca przejazd po trasach, na których są zbyt
niskie tunele),
b) ograniczenia formalno-prawne (np. dopuszczalny czas pracy kierowców, ograniczenia w ruchu w określone dni tygodnia
na określonych obszarach),
c) ograniczenia czasowe (np. okna czasowe przyjmowania przesyłek w określonych lokalizacjach),
d) prognozowane natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach trasy, zmienne w trakcie cyklu dobowego/tygodniowego,
e) dużą zmienność ograniczeń, modelu biznesowego oraz specyfiki danych wejściowych w problemach, do których
stosowany będzie algorytm.
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podział tras łączących poszczególne punkty na odcinki, uwzględniając wykorzystanie w planie dystrybucji magazynów
przeładunkowych (cross-dock).
Algorytm winien jednocześnie optymalizować sposób załadunku pojazdu tak, by łatwość jego rozładunku współgrała z
zaprojektowaną trasą, uwzględniając jednocześnie bezpieczeństwo i wymagania w zakresie transportu określonych produktów.
Od strony badawczej opracowanie przedmiotowego algorytmu jest próbą zmierzenia się ze znanym w badaniach operacyjnych
tzw. vehicle routing problem with cross-docking (VRPCD). Dla jego rozwiązania Wnioskodawca przyjął roboczą koncepcję, iż do
projektowania optymalnej trasy przejazdu wybrany zostanie model reprezentacji problemu i schematu działania algorytmu, a
następnie opracowany zostanie sam algorytm, należący do rodziny tzw. algorytmów metaheurystycznych. Algorytm będzie dla
danego zadania generował, przy użyciu zdefiniowanych schematów, tylko niewielką liczbę potencjalnie dobrych rozwiązań.
Następnie poprzez ewolucję tych rozwiązań (np. zachowywanie wspólnych dobrych cech tras i nieznacznie modyfikowanie innych
fragmentów rozwiązania) będzie tworzył nowe, potencjalnie lepsze rozwiązania. Pomimo, że uzyskane rozwiązanie nie będzie
globalnie optymalne, będzie jednak bardzo dobre, często nieistotnie gorsze od optymalnego.
Dużym wyzwaniem architektonicznym jest uwzględnienie w algorytmie możliwości rozszerzania modelu problemu
transportowego, w kierunkach, które aktualnie nie są znane. Stąd potrzeba zaprojektowania modelu problemu w sposób
abstrakcyjny, a algorytmów w postaci szablonów zachowań, które będzie można w razie potrzeby modyfikować. Całość
modyfikacji elementów ujęta zostanie w postaci platformy optymalizacyjnej oraz interfejsu programistycznego (API)
pozwalających na modyfikację zachowań algorytmów poprzez mechanizm wtyczek (plug-inów).
Algorytm będzie także zdolny do samodzielnej korekty swoich prognoz czasów przejazdów między punktami. Poprzez zawartą w
systemie funkcję dającą możliwość śledzenia pojazdów będzie w stanie weryfikować trafność prognozy z rzeczywistym czasem
przejazdu i następnie dokonywać autokorekty założeń doskonaląc efektywność swoich prognoz w kolejnych zadaniach.
Zakres prac w ramach zadania:
a) Opracowanie metamodelu definiowania zadania optymalizacyjnego, na który składać się będą następujące podetapy
prac:
•
Przeprowadzenie analizy wymagań i opracowanie klas problemów, które będą definiowane w ramach działania
algorytmu oraz przez niego rozwiązywane (np. problemy routingu, załadunek 1/2/3-D pojazdu);
•
Opracowanie podstawowego kształtu zadania w każdej z klas problemów (np. zlecenia, POI, flota, itp.);
•
Opracowanie podstawowego, abstrakcyjnego modelu reprezentacji rozwiązania i trasy;
•
Zaprojektowanie mechanizmu rozszerzania podstawowego modelu reprezentacji rozwiązania i trasy poprzez:
o aspekty zadania, rozwiązania, trasy, itp. dostarczane przez konfigurowalne moduły programowe,
wbudowane lub dodane przez użytkownika,
o walidatory, wbudowane lub dodane przez użytkownika;
•
Opracowanie narzędzi dla użytkownika do podstawowego definiowania zadania optymalizacyjnego (np.
interaktywny konfigurator opcji zadania przez WWW), które będzie stanowić środowisko testowe dla dalszych
prac nad algorytmem;
•
Opracowanie API (Application Programming Interface) do definiowania bardziej złożonych elementów zadania
(skomplikowane aspekty i walidatory)
b) Opracowanie metamodelu definiowania algorytmu optymalizacyjnego, na który składać się będą następujące podetapy
prac:
•
Sklasyfikowanie algorytmów w zależności od kontekstu użycia i konieczności parametryzacji (np. heurystyki
początkowe, mechanizmy poprawy lokalnej, metaheurystyki populacyjne, generyczne algorytmy strojące);
•
Opracowanie API dla definiowania algorytmu w każdej z klas;
•
Opracowanie bazy podstawowych algorytmów dla powyższych API;
•
Opracowanie mechanizmu łączenia dowolnych algorytmów ze sobą na zasadzie szeregowej (jeden po drugim),
równoległej (np. kilka algorytmów) oraz osadzonej (algorytm ogólny posiłkuje się innym algorytmem i iteracyjnie
wywołuje go poprawiając wyniki);
•
Zaprojektowanie mechanizmów komunikacji między algorytmami optymalizującymi umożliwiających efektywne
reagowanie na zdarzenia (np. osiągnięty warunek stop i konieczność zakończenia pracy przez wszystkie
algorytmy optymalizujące).
c) Opracowanie formatu zestawu danych umożlwiających przekazywanie metamodeli oraz danych wejściowych zadań i
wyników, na który składać się będą następujące podetapy prac:
•
Przyjęcie formatu danych (np. CSV) i schematu bazy danych do danych zadań i wyników;
•
Przyjęcie formatu wymiany danych (np. JSON) do ujmowania w systemie danych i metamodeli;
•
Określenie sposobu konfiguracji umożliwiającego skonstruowanie modelu i instancji zadań oraz algorytmów
optymalizujących wyłącznie w oparciu o dynamiczne dane konfiguracyjne (np. przekazane przez web API)
d) Przygotowanie środowiska rozwojowego i sandbox do testów algorytmów optymalizujących, na które składać się będą
następujące podetapy prac:
f)
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•

e)

f)

Opracowanie zestawu bibliotek i konfiguracji dla IDE (Eclipse, IntelliJ), który umożliwi sprawne tworzenie
nowych komponentów programistycznych;
•
Opracowanie narzędzia do uruchamiania w małej skali testów własnego kodu;
•
Przeprowadzenie testowych przykładowych zadań oraz algorytmów optymalizujących dla stosunkowo
nieskomplikowanego poziomu problemu VRPCD oraz prostej heurystyki początkowej i metaheurystyki, a także
opracowanie dokumentacji i instrukcji obsługi środowiska testowego.
Opracowanie dla środowiska testowego funkcjonalności uruchamiania zadań, nadzorowania wykonania, zbierania i
oceny wyników testów, na które składać się będą następujące podetapy prac:
•
Ocena dostępnych rozwiązań i opracowanie dedykowanego lub skorzystanie z istniejącego systemu
umożliwiającego wsadowe uruchamianie wielu zadań w kontrolowanym środowisku (CPU, pamięć, dysk) w
sposób rozproszony (np. serwer centralny rozdzielający zadania plus dowolna liczba maszyn rozwiązujących
dany problem), a także zbieranie i analizę wyników;
•
Opracowanie modelu uruchamiania usługi w środowisku rozproszonym oraz metodologii rozliczania zużycia
zasobów faktycznych (np. jak moc obliczeniowa) oraz wirtualnych (jednostki zadaniowe – liczba zleceń,
algorytmy, itp.)
•
Opracowanie interfejsu użytkownika do obserwowania statusów zadań, zlecania nowych zadań, zamawiania
prac itp.
•
Opracowanie backendu do interfejsu użytkownika.
Opracowanie wydajnej metody liczenia trasy i macierzy odległości na danych mapowych, na które składać się będą
następujące podetapy pracy, realizowane jako następujące po sobie iteracje prowadzące do opracowywania coraz
bardziej zaawansowanego narzędzia
•
Opracowanie podstawowego (pierwszego) prototypu algorytmu optymalizującego trasę i liczenie macierzy wraz
z testami i analizą uzyskanych wyników.
•
Opracowanie drugiej generacji prototypu algorytmu, uwzględniającej korekty zdefiniowane w wyniku testowania
pierwszej generacji prototypu oraz wyposażonego w efektywne struktury (np. Contraction Hierarchies) do
szybkiego liczenia dużych macierzy oraz tras na dużych mapach (np. dla Europy), wraz z testami i analizą
uzyskanych wyników

Zadanie PR3
Zadanie obejmuje przeprowadzenie trzeciej i czwartej iteracji prac nad algorytmem optymalizującym trasy przejazdu oraz
opracowanie docelowego środowiska programistycznego, które umożliwi implementację algorytmu do systemu. Specyficznym
elementem prac w ramach zadania będzie opracowanie interfejsu API, który da dostęp do kodu algorytmu podmiotom trzecim
(zarówno użytkownikom-klientom jak i np. przedstawicielom środowisk naukowych) w celu jego dalszego rozwoju, uzupełniania
o kolejne zmienne, warunki ograniczające lub nowe i modyfikowane algorytmu. Pozwoli to stworzyć platformę, która ze względu
na skalę wyzwania badawczego, będzie dawała potencjał do dalszego (pozaprojektowego) otwartego rozwijania algorytmu
optymalizacyjnego w celu poszerzenia jego zakresu stosowania jak i poprawy efektywności.
Zakres prac w ramach zadania:
a)

b)
c)

d)

Opracowanie wydajnej metody liczenia trasy i macierzy odległości na danych mapowych, na które składać się będą
następujące podetapy pracy, realizowane jako następujące po sobie iteracje prowadzące do opracowywania coraz
bardziej zaawansowanego narzędzia:
•
Opracowanie trzeciej generacji prototypu algorytmu, uwzględniającej korekty zdefiniowane w wyniku testowania
drugiej generacji prototypu oraz wyposażonego w zdolność analizy pozostałych zmiennych, tj.
uwzględniającego w prognozach dynamiczne modyfikacje do Contractional Hierarchies (np. wiele profili
pojazdów, ograniczenia w ruchu ciężkim, prędkości zależne od czasu itp.), wraz z testami (w warunkach pod
rzeczywistym docelowym obciążeniem danymi i analizą uzyskanych wyników
•
Opracowanie czwartej (docelowej) generacji prototypu uwzględniającej wyniki uzyskane na etapie testowania
trzeciej generacji prototypu, wraz z pełną dokumentacją dla narzędzia.
Opracowanie infrastruktury udostępniającej dane w wymaganych formatach: serwer WMS, TMS, WFS (metadane).
Przygotowanie środowiska powtarzalnego bezpiecznego i automatycznego uruchamiania zadań w procesie prac nad
algorytmem optymalizującym, w ramach którego wypracowane zostaną skuteczne metody ograniczania dostępu dla
kodu algorytmu optymalizującego wyłącznie do klas i metod udostępnionych przez API (np. zakaz komunikacji z resztą
internetu, uruchamiania dowolnego procesu w systemie).
Przygotowanie środowiska pozwalającego na udostępnienie algorytmu poprzez API. Celem tego udostępnienia będzie
rozwój i dalsze doskonalenie algorytmu poprzez uwzględnianie w mechanizmach jego funkcjonowania kolejnych
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zmiennych lub założeń celem dostosowywania jego działania do specyficznych potrzeb użytkowników lub do budowania
kolejnych modeli optymalizacyjnych np. przez środowisko naukowe.
III.

Przedmiot zamówienia:

Dla etapu PR3: Usługi świadczone w zakresie udziału w opracowaniu algorytmu optymalizującego trasę (pierwsze
zadanie w ramach PR3)
Zakres
Opracowanie, przy współpracy z zespołem Zamawiającego wydajnej metody liczenia trasy i macierzy
przedmiotu
odległości na danych mapowych, na które składać się będą następujące podetapy pracy, realizowane jako
zamówienia
następujące po sobie iteracje prowadzące do opracowywania coraz bardziej zaawansowanego narzędzia:
a) opracowanie trzeciej generacji prototypu algorytmu, uwzględniającej korekty zdefiniowane w
wyniku testowania drugiej generacji prototypu oraz wyposażonego w zdolność analizy pozostałych
zmiennych, tj. uwzględniającego w prognozach dynamiczne modyfikacje do Contractional
Hierarchies (np. wiele profili pojazdów, ograniczenia w ruchu ciężkim, prędkości zależne od czasu
itp.), wraz z testami (w warunkach pod rzeczywistym docelowym obciążeniem danymi i analizą
uzyskanych wyników,
b) Opracowanie czwartej (docelowej) generacji prototypu uwzględniającej wyniki uzyskane na etapie
testowania trzeciej generacji prototypu, wraz z pełną dokumentacją dla narzędzia.
Przewidywany 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r.
termin
realizacji
zamówienia

IV.

Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
72300000-8 - Usługi w zakresie danych;
72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72210000-0 - Usługi programowania pakietów oprogramowania
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
V.

Termin i sposób dostarczania ofert

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego InterLAN ul. Kłosowa 6, 61-625 Poznań,
albo przesłać na adres e-mail: patryk.grzelak@interlan.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu 26.03.2020 r.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Patryk Grzelak, tel. +48 604 287 980, email:
patryk.grzelak@interlan.pl
VI.

Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO,
Oferent składając ofertę w niniejszym Zapytaniu Ofertowym potwierdzi, iż:
a) zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu Ofertowym oraz nie wnosi żadnych
zastrzeżeń i uwag w tym zakresie;
b) nie występują powiązania osobowe i kapitałowe między Oferentem a Zamawiającym;
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c)
d)
e)
f)

g)
h)

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi w zakresie określonym w Zapytaniu
Ofertowym nr 2/02/2020;
na potrzeby kontroli i prośbę Zamawiającego dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie
wszystkich wymagań;
uzyskał wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia;
nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ
PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi
konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy;
złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Opis weryfikacji spełnienia warunków:
1. Złożenie oświadczeń na ofercie potwierdzających powyższe, zawartych w załączniku nr 1 (formularz ofertowy)
2. Złożenie oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO,
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego (W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Oferent nie składa.)
6.

Od Wykonawcy Zamawiający wymagać będzie posiadania zespołu dysponującego niezbędną wiedzą, kwalifikacjami i
doświadczeniem w następującym, minimalnym zakresie:
a) w skład zespołu powinny wchodzić min. 3 osoby, z których co najmniej jedna posiada tytuł doktora z zakresu
informatyki lub matematyki, a co najmniej dwie posiadają praktyczne doświadczenie w rozwijaniu algorytmów
prognostycznych;
b) Ponadto, Wykonawca powinien dysponować infrastrukturą teleinformatyczną, na którą składać się będą
wysokowydajne stacje robocze dla zespołu oraz infrastruktura serwerowa stanowiąca zasób do prowadzenia
prac B+R na etapach, na których wyniki nie będą jeszcze implementowane do zasobów Zamawiającego.
c) Zespół oddelegowany do realizacji zamówienia musi mieć doświadczenie w uczestnictwie w minimum trzech
projektach z zakresu optymalizacji planowania szeroko rozumianego transportu/przemieszczania się.
Opis weryfikacji spełnienia warunków:
•
•

Złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków zgodnie z załącznikiem nr 3 Oświadczenie potwierdzające spełnienie minimalnych warunków udziału w postępowaniu
Wskazanie w treści ww. oświadczenia: tytułu min. 3 projektów, terminu realizacji, obszaru
realizacji/branża, przedmiotu projektu.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji doświadczenia w postaci przedstawienia dodatkowych dokumentów
potwierdzających w przypadku takiej konieczności na wezwanie Instytucji Zarządzającej, na dowolnym etapie trwania
postępowania, realizacji usługi oraz okresu trwałości projektu, tj. w okresie trzech lat od końcowego rozliczenia projektu,
Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogów w zakresie personelu wskazanego
do realizacji usług.
VII.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi zostać złożona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Oferta powinna zostać
sporządzona w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami podpisała osoba uprawniona do
reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Oferent zobowiązany jest dołączyć do
oferty stosowne pełnomocnictwo. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, a ponadto Oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści
zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej
określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w
ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach
określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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Oferty nie spełniające warunków formalnych zostaną odrzucone.
VIII.

Termin związania ofertą: minimum 45 dni od upływu terminu składania ofert.

IX.

Kryteria oceny oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert

waga

maksymalna liczba
punktów

100%

100

Cena brutto w PLN/walucie obcej1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
C min
A n = ----------------- x 100 x 100%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i
obciążeniami. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium cena brutto w
PLN/walucie obcej1 wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1 w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego
sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego
Punkty z oceny kryterium „Cena brutto w PLN/walucie obcej” zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna
(suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli
zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
X.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym Zapytaniem Ofertowym udzieli
zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej
punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w Zapytaniu Ofertowym, podlega odrzuceniu.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający publikacji Zapytania
Ofertowego.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia
propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
Ponadto oferta zostanie odrzucona jeśli:
a) Została złożona po wyznaczonym terminie,
b) Została złożona w niewłaściwym miejscu,
c)
Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) Do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zapisów
cz. XIII, punktu 14 dotyczących możliwości wzywania Oferentów do uzupełnienia Oferty i wymaganych załączników,
e) Zaoferowana cena przez danego Oferenta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów cz. XIII, punktu 11 dotyczących możliwości przeprowadzenia
negocjacji.
f)
Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym,
g) Jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
h) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
i)
Oferta zawiera rażąco niską cenę.
Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
6

7.
8.

Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Oferentom lub innym osobom,
niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.
XI.

Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między z 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 10% 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.
XII.
1.
a)
b)
c)

d)

2.
3.

XIII.
1.

Warunki dokonania zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania
Ofertowego, w następujących przypadkach:
wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214 000 euro – w
przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.
Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:
a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca
nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych w szczególności zmiany stawki podatku od
towarów i usług;
c)
zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie
następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
e) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
f)
zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, które
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia w umówionym terminie,
g) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany wymiaru godzin zaangażowania Wykonawcy w ramach
całego (wymiar zaangażowania może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu) projektu wynikającej z potrzeb
Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zmian we
Wniosku o dofinansowanie.
Zastrzeżenia
Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne w
wysokości 3 % wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji usługi lub w przypadku nie przestrzegania
przez Wykonawcę zapisów dotyczących limitu zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w niniejszym punkcie, na co
Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
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Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania Ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w
Zapytaniu Ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień - w takim przypadku Zamawiający:
a) poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego,
b) poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty;
c) może wydłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez
Oferentów.
4. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich
ofert.
5. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty, co zostanie
udokumentowane protokołem z wyboru ofert.
6. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w Zapytaniu
Ofertowym.
7. Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości Zapytania Ofertowego w każdym momencie postępowania bez
podania przyczyny.
8. Dokumentacja dotycząca postępowania ofertowego zostanie przekazana w celu weryfikacji do właściwej instytucji
publicznej.
9. Oferent będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt
ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego. Podana w formularzu
ofertowym cena będzie traktowana, jako cena za wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku
dochodowego ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Oferenta po odprowadzeniu pochodnych
nie będzie zatem równowartością ceny podanej w ofercie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o
co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Oferenta w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający
odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Oferentami, których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów lub
w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza kwotę
przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
12. W przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganej ilości wskazanej w
Przedmiocie zamówienia Zamawiający przewiduje karę umowną proporcjonalną do wysokości niezrealizowanego
zamówienia.
2.

13. Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi
realizacji przedmiotu umowy.
14. Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w cz. VI niniejszego zapytania lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w cz. VI Zapytania
zawierające błędy, omyłki pisarskie bądź rachunkowe lub nie potwierdzające spełnienia przez Oferenta warunków
udziału w postępowaniu lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta Oferenta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
w tym oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w cz. VI niniejszego Zapytania a także przedłożonych
pełnomocnictw.
16. Oferenta będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
XIV.
1.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie
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2.

3.

XV.

niniejszego postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach
dołączonych do oferty ponadto realizując obowiązek informacyjny wskazuje, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTERLAN ANDRZEJ KUŁAKOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA
JAWNA, ul. Kłosowa 6, 61-625 Poznań, tel. 61 827 39 00
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/02/2020 prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego.
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o sekcję 6.5.2 pkt 19 i 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne)
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów umowy/decyzji o
dofinansowanie projektu.
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
wynikających przystąpienia do przedmiotowego postępowania oraz z przepisów prawa w szczególności
Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencją nie podania
danych będzie odrzucenie Oferenta z postępowania;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
•
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
•
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
•
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
•
prawo do usunięcia na podstawie art. 17 ust 1 RODO
•
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
•
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Oferent przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której dane
osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. W związku z powyższym
Oferent złoży stosowne oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 2.
W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia Oferent nie składa.
Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług.
2. Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a) nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b) ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c) zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO
Załącznik nr 3 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie minimalnych warunków udziału w postępowaniu
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