Kraków, 11 lipca 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2019
W związku z realizacją projektu „e-Pionier” firma Smart – Lab Sp. z o.o. jako Akcelerator
Nowoczesnych Technologii Informatycznych zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia
pracownika na podstawie umowy zlecenie na stanowisko:
PROGRAMISTA w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM
MVP: Epidemiologiczna baza rejestrowa w zakresie chorób cywilizacyjnych wraz z
interaktywną oceną jakości życia po zastosowanym leczeniu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś
priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt realizowany w ramach konkursu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”.
Tytuł Projektu: „Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji
programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub
gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych”.
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 310 741,00 zł
Dofinansowanie Projektu: 9 048 592,80 zł
Nr umowy: WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00
I.
Dane Zamawiającego
Smart – Lab Sp. z o.o.
Adres: ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków
Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000675698
NIP: 9442254920
REGON: 367148511
Reprezentowana przez Jacka Mireckiego – Prezesa Zarządu
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Justyna Twardowska
Koordynator ds. rozliczeń
tel. +48 530760850
e-mail: justyna.twardowska@smartlab11.pl
II.

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zatrudnienie pracownika na stanowisku:
PROGRAMISTA w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM
MVP: Epidemiologiczna baza rejestrowa w zakresie chorób cywilizacyjnych wraz z interaktywną
oceną jakości życia po zastosowanym leczeniu.
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Zgodnie z kodem CPV :

• 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania,
internetowe, wsparcia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z projektowaniem
i implementacją rozwiązań informatycznych, rozwijaniem i utrzymywaniem wielowarstwowych
aplikacji w ramach objętego stanowiska.
1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
4. W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.
5. Pracownik będzie odpowiedzialny za projektowanie i implementację rozwiązań
informatycznych, rozwijanie i utrzymywanie wielowarstwowych aplikacji, za zapewnienie
wysokiej jakości kodu źródłowego, integrację systemów i baz danych, testy i weryfikację
opracowanych rozwiązań MVP, stanowiących rozwiązanie problemu zdefiniowanego przez
jednostkę administracji publicznej w ramach projektu „e-Pionier”.
6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają doświadczenie minimum 2 lata w obszarze informatyki, w tym tworzenie
skryptów, serwisów www, budowa algorytmów.
• Posiadają znajomość podstawowych języków programowania.
• Posiadają udokumentowane doświadczenie związane z przetwarzaniem/opracowaniem
danych z zakresu medycyny i/lub farmacji.
• Posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie publikacji
technicznych i naukowych.
• Zagwarantują stałą cenę za wykonywaną usługę przez cały okres realizacji umowy
• Są pasjonatami nowoczesnych technologii informatycznych.
• Uczestniczyli w ciekawych projektach informatycznych w Polsce i na świecie.
7. Wykonawca do oferty musi dołączyć CV.
8. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie
zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań
w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich
zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie
zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy
Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach
planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie - (oświadczenie Oferenta
o łącznym zaangażowaniu zawodowym Załącznik nr 3).
9. Zamawiający oferuje zatrudnienie w ramach umowy zlecenie.
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10. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie
z zapytaniem ofertowym i Umową, którą podpisze z Zamawiającym, a Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie
wypłacane co miesiąc, po zakończeniu i odbiorze zleconych zadań na podstawie rachunku
przedstawionego przez Wykonawcę . Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty Wynagrodzenia
przelewem, do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie Umowy zawartej z Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji godzin pracy poświęconych na
realizację zleconych zadań.
11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w
rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.).
12. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020
13. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z dokumentacją projektu „e-Pionier”
opublikowaną na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-polska-cyfrowa/pierwszykonkurs-e-pionier/dokumentacja-konkursowa/.
14. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie internetowej
Zamawiającego: www.smartlab11.pl oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
III.
Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym 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:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą oświadczenia
o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy, którzy złożą
powyższe oświadczenie.
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3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym bądź też nie dołączyli niezbędnych
dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
4. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym
terminie.
IV.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez
Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• Nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy,
numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści
umowy.
• Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy.
• Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza
o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na
krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

V.

Przygotowanie i sposób złożenia oferty
1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim i złożona na formularzu oferty
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z załącznikami:
• Życiorys – CV;
• Wypełnione, podpisane i opatrzone aktualną datą oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 2;
• Wypełnione, podpisane i opatrzone aktualną datą oświadczenie o łącznym
zaangażowaniu Wykonawcy – Załącznik nr 3.
2. Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Termin ważności oferty: 60 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym
zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
5. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane i opatrzone aktualną datą przez
Wykonawcę.
6. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie drogą elektroniczną (skan
podpisanej oferty) na adres e-mail: biuro@smartlab11.pl, bądź pocztą tradycyjną na
adres: ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków, bądź osobiście w siedzibie firmy w Krakowie:
ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków. Decyduje data wpływu do biura Smart-Lab lub
data wpływu wiadomości e-mail na adres : biuro@smartlab11.pl. W przypadku ofert,
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które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura
Zamawiającego.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI.
VII.

Termin złożenia oferty
do dnia

do końca dnia

19.07.2019 r.

Kryteria wyboru ofert i ogłoszenie wyników
1. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium

Waga

Cena całkowita brutto za 1 godzinę (60 minut)
pracy Wykonawcy na podstawie umowy
zlecenie wyrażoną w PLN.
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

100%

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡
∗ 100
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒

2. Wykonawca zostanie odrzucony:
• W przypadku niespełnienia wymagań Zamawiającego.
• W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w punkcie VI.
• W przypadku niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.
• Jeśli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
• W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji i jest nie ważna na podstawie
odrębnych przepisów.
3. Wartość oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym należne podatki.
4. Zamawiający informuje, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5. Zamawiający wybierze ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi
określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, oraz uzyskała najwyższą liczbę
punktów w ocenie końcowej.
6. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wynikach postępowania
zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.smartlab11.pl oraz w Bazie
Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu otwarcia ofert tj. 22.07.2019 r.

VIII.

Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania
ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub
uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie
w formie pisemnej (na podany adres e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie
www.smartlab11.pl oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Jeżeli
wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie
zmian w ofercie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
na piśmie lub w drodze elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.
3. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków
w postaci zawarcia umowy). Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania oferty
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty złożonej przez Wykonawcę oczywiste pomyłki
pisarskie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia
w przypadku gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe
w stosunku do Zamawiającego.
9. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków
w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zapłaty, w przypadku braku
środków na koncie projektu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie wpłaty.
11. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem
terminu składania ofert. Wówczas Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie i przesłać
drogą tradycyjną do biura w Krakowie, bądź elektroniczną na adres e-mail:
biuro@smartlab11.pl.
IX.
l.p.
1
2
3

Wykaz załączników
Numer Załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Nazwa Załącznika
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

Na oryginale pieczęć i podpis
Smart-Lab Sp z o.o.
Jacek Mirecki
Prezes Zarządu
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