Nr postępowania: 1/1.1.1/POIR/2015

Zapytanie ofertowe w ramach projektu pt. „Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci
sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych, oparty o standard 6LoWPAN wspierający
usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów”
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27,
43-200 Pszczyna
NIP 638-000-06-69
I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze
CPV: 73120000-9 - Usługi eksperymentalno-rozwojowe
CPV: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
CPV: 73210000-7 - Usługi doradcze w zakresie badań
CPV: 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
CPV: 73300000-5 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
zasadą konkurencyjności określoną w dokumentacji projektowej, w Załączniku nr 3 pt.: “Sposób
ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji” do Dokumentacji Działania 1.1 „Projekty
B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015).
II.2. Zawarcie umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta pod
warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego projektu na
podstawie stosownej umowy oraz w przypadkach wskazanych zgodnie z informacją zamieszczoną w
II.3. ust. 2 SIWZ stosownej zgody Instytucji Pośredniczącej.
II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Tytuł projektu: „Usługi badawcze i prace rozwojowe związane z opracowaniem systemu
niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych, opartej
o standard 6LoWPAN”
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II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej z zakresu:
A. zaprojektowania, doboru komponentów oraz budowy niskoenergetycznego systemu sieci
sensorowej wykorzystujący radiowy protokół komunikacyjny, oparty o standard 6LoWPAN,
pracujący w paśmie sub-gigahercowym, dedykowany do pracy w środowisku przemysłowym,
w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz
B. wsparcia procesu testowania i prac rozwojowych prowadzonych nad systemem sieci
sensorowej, wykorzystujących radiowy protokół komunikacyjny oparty o standard 6LoWPAN i
pracującym w środowisku przemysłowym oraz
C. wytypowania platformy sprzętowej dla systemów zasilania bazujących na cieple odpadowym,
energii drgań oraz ogniwach fotowoltaicznych oraz
D. opracowanie oprogramowania systemu sieci sensorowej wykorzystujący radiowy protokół
komunikacyjny, oparty o standard 6LoWPAN.
Zadania prowadzone we współpracy z Zamawiającym obejmują:
− (A) Wytypowanie niskomocowej platformy sprzętowych dla systemu pracującego w
standardzie 6LoWPAN które obejmują budowę i testy wydajnościowe przygotowanych modeli
laboratoryjnych w dwóch wersjach - niskokosztowej oraz o wysokich parametrach użytkowych
tzn. spełniających wymogi normy ETSI 300 220 w zakresie odbiorników kategorii 1 - ETSI Cat1.
− (B) Opracowanie metody i oprogramowania do usypiania routerów 6LoWPAN i tym samym
zasilanie ich z baterii i/lub źródeł energii pozyskiwanej z otoczenia.
− (C) Opracowanie oprogramowania kontrolno-sterującego pracą modułów radiowych bazując
na standardzie 6LoWPAN z uwzględnieniem działania w sieci kratowej,
− (D) Opracowanie finalnych prototypów dwóch modułów radiowych (niskokosztowej oraz o
wysokich parametrach użytkowych) pracujących w sieci sensorowej opartej o standard
6LoWPAN.
− (E) Wytypowanie niskomocowej platformy sprzętowej dla systemów zasilania buforowego
bazujących na cieple odpadowym, energii drgań oraz ogniwach fotowoltaicznych mającej za
zadanie zwiększyć okresy bezobsługowej pracy węzłów sieci sensorowej.
II.2.3 Warunki
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: 120 dni.
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II.3. Wymagania dotyczące Oferentów:
1. Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy posiadają uprawnienia
do wykonywania działalności objętej zamówieniem. Ocena spełniania warunków odbędzie się
zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją konkursową NCBiR dla Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r.
(Konkurs 1/1.1.1/2015) i katalogiem kosztów kwalifikowalnych podwykonawstwo części prac
merytorycznych można zlecić jednostkom, które należą do sektora publicznych jednostek
badawczo-rozwojowych, tj. uczelni publicznych, które są państwowym instytutem badawczym,
instytutem PAN lub są inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczorozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co
najmniej ocenę B. Zlecenie podwykonawstwa innym podmiotom niż wskazane powyżej będzie
wymagało dodatkowo uzyskania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.
II.4 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. II.3 Specyfikacji Zamówienia oraz
dostarczenia informacji podlegających ocenie w pkt. II.7. Oferenci zobowiązani są przedłożyć
następujące dokumenty:
1) formularz oferty (załącznik nr 2 do SZ) wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 2a do SZ),
2) wykaz projektów badawczych oraz publikacji naukowych według załącznika nr 3 do SZ, celem
udokumentowania posiadania odpowiedniego doświadczenia oraz dorobku naukowego,
3) wykaz zasobów kadrowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia oraz możliwości zaangażowania w projekty badawcze (na formularzu
stanowiącym załącznik nr 4 do SZ),
4) inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia posiadanych umiejętności (zaświadczenia,
certyfikaty, etc.),
5) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych SZ, o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
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II.5. Składanie ofert:
1. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wysłania zapytania przez
Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu
upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
lub drogą elektroniczną na adres email: ernest.cichon@zamel.pl
2. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:
a. cenę,
b. zakres i krótki opis planowanych do przeprowadzenia badań,
c. czas realizacji zadania badawczego,
d. dokumenty potwierdzające doświadczenie w projektach badawczych i odpowiednie
kompetencje,
e. kopię pierwszej strony zapytania ofertowego z adnotacją kiedy wpłynęła do oferenta.
3. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
4. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.
5. Oferta musi zawierać warunek opisany w pkt II.2 zdanie drugie.
II.6. Tryb rozpatrzenia ofert:
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 2 dni
roboczych od daty złożenia ofert.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub
uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych
ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
II.7. Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie warunków określonych w pkt. II.3. ust 1) Wymagania dotyczące Oferentów,
2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
3. Zamawiający będzie oceniał oferty złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania, według następujących kryteriów:
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Numer
kryterium

Opis kryterium

1

Doświadczenie:
0 - 20 pkt
W prowadzeniu badań nad systemami radiowymi
pracującymi w paśmie sub-gigahercowym jak
również z sieciami sensorowymi
wykorzystującymi kratowy (mesh) radiowy
protokół komunikacyjny
Załącznik nr 3 pkt. a

0 pkt. - brak
10 pkt. - 1 projekt
20 pkt. - 2 i więcej

2

Publikacje:
Ilość publikacji w czasopismach lub materiałach
konferencyjnych w dziedzinie techniki radiowej
oraz niskomocowych lub bateryjnych systemach
zasilania
Załącznik nr 3 pkt. b

0 pkt. - od 0 do 5
publikacji
5 pkt. - od 6 do 10
publikacji
10 pkt. - od 11 do 15
publikacji
15 pkt. - 16 i więcej

3

Zasoby:
0 - 15 pkt
Udokumentowane posiadanie odpowiednich do
realizacji zadania zasobów kadrowych, wraz z
podaniem dorobku naukowego, zaangażowanych
w powyższe projekty badawcze
Załącznik nr 4

0 pkt. - brak
5 pkt. - 1 osoba
10 pkt. - 2 osoby
15 pkt. - 3 i więcej

4

Cena:
W kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Najniższa oferta
cenowa otrzymuje
50 pkt.

Ocena
punktowa =

Wartość
punktowa

najniższa
cena
ofertowa brutto
cena
oferty
badanej brutto

0 - 15 pkt

0 - 50 pkt

Sposób oceny

x 50 pkt
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4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w
pkt. II.3, która uzyska najwyższą liczbę punktów z wyłączeniem ofert, które uzyskają pkt. tylko
i wyłącznie za kryterium cenowe.
SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE
III.1. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
na lata 2014-2020, działanie 1.1.1.
Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być
doręczona do Zamawiającego na adres:
ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
lub drogą elektroniczną na adres email: ernest.cichon@zamel.pl
1) Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach
publicznych.
2) Treść
zapytania
jest
dostępna
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
http://zamel.pl/pl,227,0,projekty-dofinansowane-ze-srodkow-unijnych
oraz
w
siedzibie
Zamawiającego w Pszczynie, przy ul. Zielonej 27.
Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów drogą mailową lub pocztą
kurierską/pocztą poleconą.
3) Pytania techniczne należy kierować do Pana Ernesta Cichonia pod adres ernest.cichon@zamel.pl.
Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem,
że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.
4) W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panem Ernestem Cichoniem – pod numerem
telefonu +48 32 210 46 65 wew. 382 (w godz. 7:00-15:00) lub adresem mailowym
ernest.cichon@zamel.pl.
5) Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków
zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową na
adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe.
III.2. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż po dniu podpisania umowy
o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
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III.3. Istotne dla stron postanowienia umowy
1. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Zamawiający i Oferent określą szczegółowe warunki
realizacji Zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania
zamówienia przez Oferenta,
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych
działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
c) konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn
związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w
terminie uniemożliwiającym realizację Umowy w pierwotnych terminach,
d) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się
zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani
przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich
zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania
amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych,
które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany,
powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż
pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SEKCJA IV: Załączniki
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Załącznik nr 2a Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 Wykaz projektów badawczych i publikacji naukowych
Załącznik Nr 4 Wykaz zasobów kadrowych
Załącznik Nr 5 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
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Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej z zakresu zaprojektowania, doboru
komponentów oraz budowy systemu sieci sensorycznych wykorzystujących radiowy protokół
komunikacyjny oparty o standard 6LoWPAN dla środowisk przemysłowych
Zadania obejmują:
− (A) Wytypowanie niskomocowej platformy sprzętowych dla systemu pracującego w
standardzie 6LoWPAN które obejmują budowę i testy wydajnościowe przygotowanych modeli
laboratoryjnych w dwóch wersjach - niskokosztowej oraz o wysokich parametrach użytkowych
tzn. spełniających wymogi normy ETSI 300 220 w zakresie odbiorników kategorii 1 - ETSI Cat1.
− (B) Opracowanie metody usypiania routerów 6LoWPAN i tym samym zasilanie ich z baterii i/lub
źródeł energii pozyskiwanej z otoczenia.
− (C) Opracowanie oprogramowania kontrolno-sterującego pracą modułów radiowych bazując
na standardzie 6LoWPAN z uwzględnieniem działania w sieci kratowej.
− (D) Opracowanie finalnych prototypów dwóch modułów radiowych pracujących w sieci
sensorowej opartej o standard 6LoWPAN.
− (E) Wytypowanie niskomocowej platformy sprzętowej dla systemów zasilania buforowego
bazujących na cieple odpadowym, energii drgań oraz ogniwach fotowoltaicznych mającej za
zadanie zwiększyć okresy bezobsługowej pracy węzłów sieci sensorowej.
Planowany czas realizacji projektu zakład 24 miesiące badań przemysłowych oraz prac badawczych
mających na celu zrealizowanie zadań projektu.
Zakres i krótki opis planowanych do przeprowadzenia badań oraz prac rozwojowych :
Wytypowanie platformy sprzętowej dla modułów 6LoWPAN dla produktów wymagających spełnienia
wymogów kategorii 1 wg ETSI 300 220:
- analiza parametrów subgigahercowych radiowych układów nadawczo-odbiorczych
dostępnych na rynku pod kątem ich przydatności do pracy w radiowych, sensorowych sieciach
dedykowanych do pracy w przemyśle
- przeprowadzenie wstępnej klasyfikacji dostępnych oraz najlepiej rokujących rozwiązań
według różnych kryteriów np. cena, parametry radiowe, koszty wdrożenia, dostępność
oprogramowania, itp.
- wytypowanie kilku rozwiązań układów radiowych przeznaczonych do badań w następnych
etapach prac
- przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań
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Wytypowanie platformy sprzętowej dla systemów zasilania bazujących na cieple odpadowym, energii
drgań oraz energii słonecznej:
- analiza parametrów dostępnych układów do zasilania, bazujących na cieple odpadowym,
energii drgań oraz energii słonecznej
- przeprowadzenie wstępnej klasyfikacji ww. rozwiązań pod kątem możliwości ich aplikacji w
docelowym systemie
- przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań obejmującego wytypowanie rozwiązań
przeznaczonych do badań w następnych etapach prac
Opracowanie modelu laboratoryjnego modułu 6LoWPAN w wersji low-cost i high-quality:
- zaprojektowanie schematów ideowych modeli modułów radiowych z uwzględnieniem
wytypowanych układów w wersji low-cost i high-quality
- zaprojektowanie PCB modułów radiowych w wersji low-cost i high-quality
- montaż modeli laboratoryjnych PCB w wersji low-cost i high-quality
- walidacja modeli laboratoryjnych PCB w wersji low-cost i high-quality
- zaprojektowanie testowego modułu bazowego pozwalającego na testowanie opracowanych
modułów radiowych
- wykonanie PCB testowego modułu bazowego
- montaż modeli testowego modułu bazowego
- przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac
Badania laboratoryjne modeli laboratoryjnych modułów 6LoWPAN low-cost w zakresie parametrów
dot. transmisji radiowej:
- opracowanie procedury badań parametrów dot. transmisji radiowej, uwzględniających
czułość, dynamikę, odporność intermodulacyjną, widmo sygnału wyjściowego
- opracowanie oprogramowania testowego dla modułów radiowych low-cost
- przygotowanie stanowiska testowego
- przeprowadzenie badań parametrów radiowych zaprojektowanych modeli modułów
radiowych low-cost
- przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań
Badania laboratoryjne modeli laboratoryjnych modułów 6LoWPAN high-quality w zakresie
parametrów dot. transmisji radiowej:
- opracowanie procedury badań parametrów dot. transmisji radiowej, uwzględniających
wymagania ESTI Cat1, w tym: czułość, dynamikę, odporność intermodulacyjną, widmo sygnału
wyjściowego
- opracowanie oprogramowania testowego dla modułów radiowych high-quality
- przygotowanie stanowiska testowego
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-

przeprowadzenie badań parametrów radiowych zaprojektowanych modeli modułów
radiowych high-quality
przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań

Modyfikacje modeli laboratoryjnych modułów 6LoWPAN jako rezultat przeprowadzonych badań:
- wprowadzenie modyfikacji i korekt w dokumentacji modeli laboratoryjnych modułów
radiowych w wersji low-cost i high-quality
- wykonanie poprawionych modeli laboratoryjnych
- przeprowadzenie ponownych badań parametrów radiowych zaprojektowanych modeli
modułów radiowych w wersji low-cost i high-quality, wykorzystujących opracowane wcześniej
stanowiska testowe
- uaktualnienie dokumentacji badań, uwzględniając nowe wyniki
Opracowanie metody usypiania routerów 6LoWPAN, dzięki czemu możliwe będzie zasilanie ich z
baterii i/lub źródeł energii pozyskiwanej z otoczenia:
- opracowanie założeń dla algorytmów usypiania routerów
- opracowanie profili zużycia energii przez zaprojektowane moduły radiowe 6LoWPAN
- opracowanie algorytmu usypiania routerów
- przeprowadzenie badań symulacyjnych algorytmu usypiania w sieci kratowej
- przeprowadzenia testów efektywności wprowadzonych algorytmów usypiania pod kątem
oszczędności energii
- budowa laboratoryjnej sieci sensorowej w oparciu o zaprojektowane moduły w celu
weryfikacji działania wypracowanego algorytmu usypiania
- przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań
Opracowanie API modułu 6LoWPAN dla systemu Linux/Android:
- opracowanie specyfikacji interfejsu programowego (API) dla opracowanych modułów
radiowych dla systemu operacyjnego Linux/Android
- implementacja opracowanego interfejsu na wytypowanej platformie sprzętowej
Opracowanie prototypu router'a 6LoWPAN cat. 1 zasilanego ze źródeł energii pozyskiwanej z
otoczenia:
- na podstawie dostarczonego przez zamawiającego modułu zasilania, pozyskującego energię z
otoczenia opracowanie prototypu urządzenia integrującego w sobie ww. moduł oraz
opracowany moduł radiowy, spełniającego funkcję router’a sieci 6LoWPAN.
Opracowanie oprogramowania modułów 6LoWPAN:
- opracowanie oprogramowania (firmware) modułów 6LoWPAN w wersji low-cost i highquality.
11

Nr postępowania: 1/1.1.1/POIR/2015

-

przetestowanie opracowanego oprogramowania w testowej sieci laboratoryjnej pod kątem
spełnienia wymagań funkcjonalnych
przygotowanie dokumentacji kodu

Opracowanie finalnej wersji modułów 6LoWPAN i wykonanie finalnego prototypu:
- na podstawie wykonanych badań i testów oprogramowania, opracowanie finalnych
prototypów modułów radiowych 6LoWPAN w wersji low-cost i high-quality.
Opracowanie finalnej wersji router'a 6LoWPAN zasilanego ze źródeł energii pozyskiwanej z otoczenia i
wykonanie finalnego prototypu:
- na podstawie wykonanych badań i testów oprogramowania, opracowanie finalnego prototypu
router’a 6LoWPAN.
Wprowadzenie zmian i poprawek po testach w warunkach przemysłowych:
- wprowadzenie zmian i korekt oraz usunięcie wykrytych błędów w warstwie sprzętowej i w
oprogramowaniu modułów radiowych 6LoWPAN
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Załącznik nr 2 Formularz oferty
………………………………..
………………………………..
………………………………..
(nazwa i adres Oferenta)

……………………………….
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 3. Sposób
ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji do Dokumentacji Działania 1.1
„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015).

ja niżej podpisany:
działając w imieniu i na rzecz:
(nazwa/firma, dokładny adres Oferenta);
1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i
2.
3.

oświadczam, że wykonam go na warunkach w niej określonych.
OFERUJĘ realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za
łączną CENĘ BRUTTO ............................. zł (słownie: ........................................................ złotych).
Szczegółowa kalkulacja została przedstawiona Formularzu cenowym (załącznik nr 2a do SZ)
OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń
oraz przyjmuję warunki w niej zawarte, określone w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązuję się, w
przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji
Zamówienia.

4.

OŚWIADCZAM, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z
aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

5.

UWAŻAM SIEBIE za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia,
tj. przez okres 120 dni od upływu terminu składania ofert.
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6.
7.
8.

9.

OŚWIADCZAM, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach
……..* , które stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta
pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego
projektu na podstawie stosownej umowy.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ……………………………….
Adres: ………………………………………….
Telefon: ………………………………………..
Fax: …………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………..
OFERTĘ niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączam do
niej następujące oświadczenia i dokumenty:
1)........................................................................................
2)…………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………

__________________, dnia __ __ 2015 roku
________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)
*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2a Formularz cenowy

………………………………..
………………………………..
(nazwa i adres Oferenta)

……………………………….
(miejscowość i data)

FORMULARZ CENOWY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 3. Sposób ponoszenia
wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji do Dokumentacji Działania 1.1 „Projekty B+R
przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015), oświadczam, że oferuję wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w SZ w
poniższych cenach:
Projekt pt. Opracowanie innowacyjnego systemu radiowej sieci sensorycznej dla środowiska
przemysłowego składającego się z sensorów energetycznych, technicznych oraz środowiskowych
wraz z infrastrukturą informatyczną zaimplementowaną na dedykowanej bramie
I.

Cena brutto za realizację zamówienia

cena brutto:
cena brutto słownie:

__________________, dnia __ __ 2015 roku
________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)
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Załącznik nr 3 Wykaz projektów badawczych i publikacji naukowych
a. Wykaz projektów badawczych
Lp.

Odbiorcy projektów

Przedmiot projektów

Okres realizacji

nr umowy

b. Publikacje
Lp.

Imię i
nazwisko

Tytuł
publikacji

Miejsce publikacji – np.
wydawnictwo/czasopismo
1.

Data
publikacji

Tematyka
publikacji

__________________, dnia __ __ 2015 roku
________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)
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Załącznik nr 4 Wykaz zasobów kadrowych

Imię nazwisko

Stopień naukowy

Udział w
projektach
naukowych oraz
w publikacjach

Ważniejsze osiągnięcia
naukowe w zakresie sieci
sensorowych lub radiowych

Do powyższego wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, np. CV.

__________________, dnia __ __ 2015 roku
________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)
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Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

…………………………………
Pieczątka Oferenta

…………………………….
Miejscowość, data

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. 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 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.
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………
Podpis
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