Postępowanie nr NaviSoC/ZO/2018/4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na
świadczenie usług Projektanta układów scalonych
w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do
precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym
dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Przedmiot zamówienia jest z współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

Warszawa, dnia 20.04.2018r.

Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
I.

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
ChipCraft Sp. z o.o.
Bohdana Dobrzańskiego 3/bs073
20-262 Lublin
Adres do korespondencji:
ChipCraft Sp. z o.o.
ul.: Rektorska 4 lok. 2.14
00-614 Warszawa
Godziny urzędowania: 9.00 - 17.00 (od poniedziałku do piątku)
Adres internetowy www.chipcraft-ic.com

II. PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie numer NaviSoC/ZO/2018/4 prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Do
niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, zgodnie
z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
73110000-6 - Usługi badawcze
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
III. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Ustrycka:
fundusze@chipcraft-ic.com
Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na świadczenie usług Projektanta układów scalonych,
w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej
nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT
o niskim poborze mocy”.
Celem głównym projektu jest opracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie,
dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej
GPS/Galileo. System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne
zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych.
W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje uzyskać produkt w postaci układu elektronicznego,
tj. układu scalonego, który będzie gotowy to montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie
występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem – mikrokontrolera będącego
procesorem aplikacyjnym oraz układu określającego dokładne położenie geograficzne.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie cyfrowych układów
scalonych oraz wbudowanych mikrokontrolerów RISC. Projektant musi posiadać doświadczenie
w projektowaniu układów scalonych w submikrometrowych i nanometrowych technologiach CMOS.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
 projektowanie cyfrowych układów scalonych ASIC;
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przygotowanie do produkcji serii prototypowych układów scalonych;
synteza logiczna bloków opisanych w językach HDL;
sporządzanie dokumentacji;
przygotowanie publikacji.

Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) inicjowanie wszelkich działań związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu w zakresie
jego warstwy merytorycznej;
b) współpracowanie z osobami wchodzącymi w skład zespołu badawczego Zamawiającego,
i współodpowiedzialnymi za prawidłową realizację warstwy merytorycznej projektu;
c) branie czynnego udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych, nadzorowanie postępu
w realizacji projektu, zapewnianie zgodności realizacji projektu z wymogami wskazanymi przez
Zamawiającego;
d) sporządzanie dokumentacji projektu przy udziale zespołu badawczego Zamawiającego, weryfikowanie
kierunków badań przemysłowych i prac rozwojowych pod kątem możliwości uzyskania zakładanych
celów.
II.
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje czas trwania umowy pomiędzy dniem podpisania umowy a 31.10.2020, na
poziomie średnio 60 godzin w miesiącu (maksymalnie 720 roboczogodzin do przepracowania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy
oraz harmonogram prac i zadań w projekcie będą każdorazowo ustalane w porozumieniu z wyłonionym
Wykonawcą, przy czy łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin
miesięcznie.
Rozliczeniem czasu pracy Wykonawcy (osoby, która będzie świadczyła usługę) będą miesięczne karty
czasu pracy oraz raporty z prac, które po zaakceptowaniu przez przełożonego/kierownika projektu będą
stanowiły podstawę wystawienia rachunku /faktury przez Wykonawcę.
Zamawiający przewiduje pracę zdalna jednak będzie wymagać od Wykonawcy osobistej obecności na
wybranych spotkaniach Zespołu Projektowego w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział III
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz WYMOGI FORMALNE OFERTY
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają/Wykonawcy, którzy dysponują
osobą która posiada:
 Wykształcenie wyższe na kierunku: elektronika (lub równoważne) ze stopniem naukowym co
najmniej mgr. inż.
 Bardzo dobra znajomość języków opisu sprzętu (preferowany język Verilog)
 Doświadczenie zawodowe w projektowaniu cyfrowych układów scalonych (tworzenie opisu sprzętu w
języku Verilog lub VHDL) – min 2 lata
 Znajomość środowiska CADENCE (NC Verilog, IRun, RTL Compiler, First Encounter)
 Znajomość zagadnień testowania i walidacji
 Dobra znajomość języka angielskiego
 Znajomość systemów kontroli wersji (git, svn, cvs) oraz zarządzania projektami
 Doświadczenie w projektach naukowo-badawczych
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium
spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają
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określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z dokumentów lub załączenie ich
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie
skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub
osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału
w postępowaniu.
II. WYMOGI FORMALNE OFERTY
Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) Oferta musi być złożona na „Formularzu ofertowym” wraz z załącznikami do ZO.
b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
c) Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim.
d) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (za podpis uznaje się własnoręczny podpis
złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby).
e) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
III. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą
(załącznik nr 1) następujące dokumenty i oświadczenia:
 CV osoby, która będzie świadczyła usługę
 Kopia dyplomu uzyskania tytułu co najmniej mgr inż.
 Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do zapytania
 W przypadku podmiotów gospodarczych należy dołączyć aktualny na dzień składania oferty odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Rozdział IV
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty zgodnym, co do treści i formy
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego ZO.
2. W Załączniku nr 1 do ZO należy podać cenę jednostkową brutto 1 roboczogodziny pracy (1rbg)
3. Zamawiający przez cenę brutto rozumie:
 w przypadku oferentów - przedsiębiorstw: cenę z uwzględnieniem podatku VAT, przy czym
ustalenie wysokości stawki VAT leży po stronie oferenta;
 w przypadku oferentów - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: cenę
uwzględniającą zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia
społeczne itp., które Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest
naliczyć i odprowadzić;.
Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał podjąć,
a wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie nieujęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia (np. koszty podróży na spotkania do siedziby
Zamawiającego).
4. Podana cena obowiązuje przez cały okres realizacji projektu i nie podlega waloryzacji.
Rozdział V
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ZMIANA,
WYCOFANIE I WYKLUCZENIE OFERTY
I. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie papierowej lub drogą elektroniczną,
w formie zeskanowanych dokumentów do dnia 30.04.2018 do godz.23:59.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: fundusze@chipcraft-ic.com lub przesłać /złożyć
w siedzibie Zamawiającego: ChipCraft Sp. z o.o., ul.: Rektorska 4 lok. 2.14, 00-614 Warszawa
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II. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez
złożenie/przesłanie powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych
w niniejszym ZO dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że będzie zawierało dodatkowe oznaczenie
„ZMIANA”.
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie/przesłanie oświadczenia podpisanego przez
Wykonawcę.
IV. WYKLUCZENIE OFERTY
1. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega
odrzuceniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Rozdział VI
KRYTERIA OCENY OFERT
I. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (max.100pkt):
Kryterium wyboru

Znaczenie

Cena ofertowa za 1 roboczogodzinę pracy (C)

44%

Rozmowa kwalifikacyjna (R)

56%

a) Cena brutto za 1 rbg – według następującego wzoru:
C= (najniższa cena ofertowa brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu /
cena oferty badanej brutto) x 44
b) Rozmowa kwalifikacyjna (R) oraz praktyczne testy
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w biurze Zamawiającego w celu sprawdzenia
kwalifikacji i umiejętności kandydata. Podczas rozmowy przeprowadzone zostaną testy:
I.
ze znajomości oprogramowania do projektowania układów scalonych:
1) Typu Back-End: First Encounter
2) Typu Front-End: NC Verilog, IRun, RTL Compiler
II.
Ze znajomości następujących technik:
3) Technik projektowania układów scalonych
4) Technik weryfikacji układów cyfrowych
5) Znajomość języków projektowania
6) Znajomość języków programowania
7) Znajomość systemów kontroli wersji
Każdy z elementów podczas rozmowy oceniony zostanie w skali od 1-4 punktów:
• 1 pkt – znikoma znajomość tematyki
• 2 pkt – mniejsza niż średnia znajomość tematyki
• 3 pkt – większa niż średnia znajomość tematyki
• 4 pkt – znacząca znajomość tematyki
Zamawiający dla zachowania wysokiej jakości zamówienia podwoi liczbę punktów w kryterium Rozmowa
Kwalifikacyjna ,co daje maksymalną liczbę 56 punktów do zdobycia w tym kryterium (28 pkt.x2).
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Ocena końcowa ofert zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach
oceny ofert wg poniższego wzoru:

 C  R
1. Przyjmuje się, że1 pkt=1% i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia ofert dodatkowych.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności gdy: cena najkorzystniejszej oferty
przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W przypadku wycofania się lub odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę,
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego
i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą,
który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów
umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane
z powodu:
 wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia:
 wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 zmiany istotnych regulacji prawnych;
 zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
5. W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu
wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego.
6. W toku realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy
dodatkowych zamówień, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50%
wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
7. Załącznikami do niniejszego Postępowania są:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
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