Gdańsk, dnia 18.01.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z ubieganiem się przez VORTEX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku o
dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 „Bony na
Innowacje dla MŚP" II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I"
w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 — 2020 niniejszym ogłasza się zapytanie ofertowe w
projekcie pod tytułem:
„Autonomiczny Moduł Akwizycji Danych Wizyjnych (AMAD) służący do wykrycia, identyfikacji oraz
zobrazowania zagrożeń w strefie obserwacji”.
Zamawiający:
VORTEX Sp.z o.o.
Al. Grunwaldzka 28/6, 80-229 Gdańsk
NIP: 585-144-77-61, KRS: 0000327360
vortex@vortex.mil.pl, Tel. 58 355 51 22
w dalszej treści zapytania ofertowego zwana Zamawiającym.
Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie: zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o wytyczne kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zgodnie z pkt 6.5.3 ww.
wytycznych.
3. Rodzaj zamówienia: usługa
I. Przedmiot zamówienia.

1.
2.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowego
produktu, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Kod CPV 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

II. Termin wykonania.
1. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zawieszającym
podpisania umowy Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie niniejszego
projektu.
2. Termin rozpoczęcia wykonania usługi nastąpi po otrzymaniu przez Wykonawcę od Zamawiającego pisemnej informacji o
ziszczeniu warunku zawieszającego określonego w punkcie 1 rozdział II niniejszego zapytania. Termin zakończenia
uzależniony jest od oferty Wykonawcy, jednak nie może przekroczyć 12 miesięcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie i sytuacjach:
a) zmiany terminu wykonania zamówienia lub przedmiotu zamówienia wyłącznie w przypadku zmiany regulaminu lub
wytycznych lub zmiany terminów przez Instytucję Zarządzającą,
b) innych postanowień za porozumieniem stron umowy.
III. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca musi być jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające przyznaną kategorię
naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1

UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOSCI LUB CZYNNOŚCI
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2

POSIADANIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3

DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4

SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający wymaga, aby wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji, bądź nie ogłoszono upadłości.
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6.

POSIADANA KATEGORIA NAUKOWA
Zgodnie z regulaminem konkursu, wykonawcą usług stanowiących przedmiot zamówienia mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art.
2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014r., poz. 1620, z późn. Zm.) posiadające
przyznaną kategorię naukową A+,A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej.

BRAK POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są podmiotami nie powiązanymi osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Oferta wykonawcy nie spełniającego tego warunku zostanie wykluczona z postępowania.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
5.
6.

oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. V. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni warunków udziału w
postepowaniu, Zamawiający wykluczy jego ofertę. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań
istniejących pomiędzy przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów.

1.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale III, należy przedłożyć:
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Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o spełnieniu warunków — stanowiące załącznik nr 1 do oferty

2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia — stanowiące załącznik nr 2 do oferty
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Oświadczenie
2.
3 o braku powiązań z Zamawiającym — stanowiące załącznik nr 3 do oferty

4

Aktualny dokument potwierdzający posiadanie wymaganej kategorii naukowej
Aktualny dokument potwierdzający posiadanie wymaganej kategorii naukowej wymienionej w rozdziale III

2. Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, za wyjątkiem: oświadczeń, które stanowią załączniki do zapytania ofertowego.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują e-mailem, faxem, lub pisemnie. Za formę e-mail uważa się dokumenty podpisane przez upoważnioną przez
Wykonawcę osobę, zeskanowane i przesłane jako załącznik.

2. Z Zamawiającym należy kontaktować się:
1) pod nr faksu: 583555121
2) e-mail: vortex@vortex.mil.pl
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a ponadto zamieszcza ją także
na stronie, na której zapytanie ofertowe jest udostępnione (http://vortex.mil.pl/lacznosc/zamowieniapubliczne/).
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
VII. Termin związania ofertą.
1.
2.
3.
4.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Wykonawca wyrazi zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą w przypadku, kiedy ocena
przedłożonego wniosku przez Zamawiającego przekroczy termin 120 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych. Złożenie przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub oferty wariantowej spowoduje
odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Oferta oraz jej załączniki muszą być sporządzone ściśle według postanowień niniejszego zapytania
ofertowego.
5. Oferta powinna być sporządzona według wzoru „Formularza ofertowego" stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub złożona z tłumaczeniem na język polski, wypełniona w
sposób czytelny oraz podpisane przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę.
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7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były wraz z załącznikami kolejno ponumerowane oraz
złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez upoważnioną osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
9. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu pocztą e-mail, w tytule maila należy wpisać: „Oferta na usługi
badań i prac rozwojowych".
10. Wykonawca może dokonać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać wyłącznie przed upływem terminu
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób
wskazany w pkt. 9 i 10 rozdziału VIII zapytania oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA"
lub „WYCOFANIE".
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Jeśli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą byś udostępnione, część oferty, która
zawiera te informacje, należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa". W przypadku złożenia oferty drogą mailową należy w osobnym mailu
wysłać załącznik z treścią zastrzeżoną oraz w temacie wpisać 'Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa".
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego: vortex@vortex.mil.pl
2. Oferty należy składać do dnia 25.01.2017 do godziny 23:59.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie zapytania nastąpi nie później niż dnia 27.01.2017r, termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku
konieczności dokonania uzupełnień.
X. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę jak i elementy składowe ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie
ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu ocen ofert.
1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczenia z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Lp,

2.

Kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Czas realizacji

20%

Punkty przyznane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru:

Lp,

Wzór

4

Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie:
1

2

- Cmin — najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof — cena podana w ofercie
Czas realizacji w tygodniach
Liczba punktów = (Tmin/Tof) * 100 * waga gdzie:
- Tmin — najkrótszy czas realizacji
- Tof — czas podany w ofercie
maksymalny czas realizacji nie może przekroczyć 52 tygodni

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów otrzymanych w ramach 2 kryteriów (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) uzyska najwyższa ilość punktów.
4. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnień i/lub uzupełnień oferty.
5. Zamawiający może poprawić oferty w zakresie:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) oczywistych omyłek rachunkowych,
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty,
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o dokonanych zmianach.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień, a Wykonawca:
 nie zgodzi się z poprawkami w ofercie,
 nie dokona wyjaśnień w określonym czasie,
 nie dokona uzupełnienia oferty w określonym czasie.
9. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w całości w trakcie jego trwania lub po zakończeniu postępowania bez
podania przyczyny.
XII. Pozostałe informacje.
W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
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Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Autonomiczny Moduł Akwizycji Danych Wizyjnych „AMAD” ma być autonomicznym urządzeniem
umożliwiającym realizację zadań na ziemi i w powietrzu, w związku z tym musi się charakteryzować lekką i
wodoodporną konstrukcją zasilaną z wewnętrznych baterii oraz posiadać możliwość podłączenia
zewnętrznego źródła zasilania i transmisji danych.
AMAD ma być opracowany wraz z konsolą zarządzającą posiadającą moc obliczeniową umożliwiającą
zarządzanie min. 500 urządzeniami pracującymi w sieciach teleinformatycznych. Konsola musi mieć
wersję mobilną oraz stacjonarną.
Wymagania funkcjonalne:
kamera światła dziennego o minimalnych parametrach:
Strumień danych :

QSXGA 15 fps
1280x960 45 fps
QVGA 120 fps

Rozmiar obiektywu min. ¼”
kamera dzienna powinna zostać wyposażona w układ doświetlania.
Kamera termowizyjna o minimalnych parametrach:
Strumień danych :
PAL, min. 9 fps
FOV:
90°x67°
Rozmiar matrycy:
320x240
Rozmiar pixela:
17 μm
Kamera termowizyjna ma być modułem wymiennym.
Układ zarządzający parametry minimalne:
Procesor:
quad core cortex A7
Pamięć:
512 MB
Karta eMMC 8 GB
MicroSD
16 GB
UART
Układ transmisji danych parametry minimalne:
Wi-fi:
802.1 b/g/n
Bluetooth:
4.0
GSM:
2G/3G/4G/LTE
USB:
2.0
GPS
Układ parametry minimalne zasilania:
Wewnętrzna bateria Li/ION pożądany czas pracy 8 godzin
Zasilanie AMAD i ładowanie baterii poprzez USB
Zasilanie i transmisja powinna się odbywać za pomocą jednego złącza USB
Obudowa parametry minimalne:
Wymiary pożądane: 100x60x20
Waga: 200g (bez baterii)
Klasa szczelności: IP67
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Układ umożliwiający przymocowanie do latającego UAV oraz do kamizelki
Podstawowa funkcjonalność:
AMAD powinien zapewnić:
równoległy przesył danych z dwóch kamer wideo
przesyłanie pozycji lokalizacyjnej
automatyczny wybór medium łączności
raportowanie o stanie baterii
obsługę dodatkowych przycisków podłączonych pod UART
obsługę dodatkowego sprzętu zgodnego ze standardem UART
Konsola zarządzania wymagania minimalne:
Konsola ma za zadanie zarządzać podłączonymi poprzez sieć WI-FI, GSM urządzeniami AMAD
Budowa wersja stacjonarna:
monitor min 50”
komputer klasy PC
możliwość podłączenia min. 2 monitorów
urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające odbiór danych z AMAD
Budowa wersja mobilna:
konsola w wersji tablet 12”
wykonanie semi-rugged w wersji IP67 z uchwytem do montażu w samochodzie
zintegrowane urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające odbiór z AMAD
możliwość podłączenia zewnętrznego monitora
Podstawowa funkcjonalność konsoli:
zobrazowanie położenia AMAD na mapach cyfrowych
wyświetlenie jednoczesne 16 strumieni z AMAD w wersji stacjonarnej
wyświetlenie jednoczesne 4 strumieni z AMAD w wersji mobilnej
wybór AMAD z listy do wyświetlenia
odbiór dodatkowych informacji z AMAD (UART, informacje o stanie baterii)
Zakres dostawy obejmuje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dokumentację projektową – 1 szt.
Moduł AMAD (prototyp) – 10 szt.
Konsola stacjonarna (prototyp) – 2 szt.
Konsola mobilna (prototyp) - 2 szt.
Wykonanie kompleksowych testów funkcjonalnych
Raport z testów funkcjonalnych – 1 szt.
Dokumentacja powykonawcza – 1 szt.
Szkolenie
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Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia .......................................... na przeprowadzenie usługi badań
i prac rozwojowych (kod CPV 73100000-3) mających na celu opracowanie nowego produktu pod nazwą:
„Autonomiczny Moduł Akwizycji Danych Wizyjnych (AMAD) służący do wykrycia, identyfikacji oraz
zobrazowania zagrożeń w strefie obserwacji” składamy poniższą ofertę.
Oferent:
Nazwa

Adres

NIP
REGON
Osoba do kontaktu
Telefon
e-mail

Cena oferty:
Cena netto …................................. zł (słownie: .…......................................................................................… )
Cena brutto …................................. zł (słownie: ...............................................................................… ) w tym
podatek VAT ……………………………….zł (słownie: ...............................................................................… )
Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia wynosi ………..... tygodnie.
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Opis szczegółowy
Zadania

Czas
realizacji w
tygodniach

Opis zadań

Cena netto
[zł]

Cena brutto
[zł]

Etap opracowania
wyrobu
Zadanie 1
Zadanie 2

Zadanie 3

Opracowanie koncepcji
sprzętowej
Opracowanie dokumentacji
projektowej umożlwiającej
wyprodukowanie demonstratora
Wykonanie demonstrtaotra w
ilości:
1 szt. AMAD
1 szt. Konsola Stacjionarna
1 szt. Konsola Mobilna

Zadanie 4

Testy Laboratoryjne
demonstratora

Zadanie 5

Raport z testów
Laboratoryjnych

Etap wdrożenia wyrobu

Zadanie 6

Opracowanie dokumentacji
technicznej umożliwiającej
przygotowanie partii próbnej
AMAD do testów w warunkach
rzeczywistych zawierającej
uwagi Zlecającego po testach
laboratoryjnych

Zadanie 7

Wykonanie partii próbnej AMAD

Zadanie 8

Wykonanie testów AMAD w
warunkach rzeczywistych (na
ziemi i w powietrzu)

Zadanie 9

Raport z testów w warunkach
rzeczywistych

Zadanie 10

Wykonanie ostatecznej wersji
dokumentacji produkcyjnej
AMAD
PODSUMOWANIE:

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, iż posiadamy doświadczenie w realizacji usług związanych z
prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie przedmiotu zapytania ofertowego.
5. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 120 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Wyrażamy gotowość przedłużenia tego terminu ważności oferty, o ile proces oceny wniosku
przedłożonego przez Zamawiającego przekroczy w/w termin.
6. Przedłożona oferta zawiera ....................... ponumerowanych stron.
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(data, pieczęć i czytelny podpis oferenta)

Załączniki do oferty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
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Załącznik nr 1 do Oferty
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Nazwa oferenta .............................................................................................................................................
Adres oferenta .............................................................................................................................................
Miejscowość .................................................................................................................................................... Data ...................................
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków
zamawiającego, w szczególności w rozdz. III dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
2)
3)
4)
5)

ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej
posiadania wymaganej kategorii naukowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia
wskazane przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

(data, pieczęć i czytelny podpis oferenta)
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Załącznik nr 2 do Oferty
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Ja

reprezentując oferenta

biorąc udział w postępowaniu z zastosowaniem zasady konkurencyjności:
ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie usługi badań i prac rozwojowych (kod CPV 73100000-3) w projekcie pod
tytułem: „Autonomiczny Moduł Akwizycji Danych Wizyjnych (AMAD) służący do wykrycia, identyfikacji
oraz zobrazowania zagrożeń w strefie obserwacji” oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w rozdziale III zapytania ofertowego.

(data, pieczęć i czytelny podpis oferenta)
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Załącznik nr 3 do Oferty
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym,
tj. VORTEX Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Grunwaldzka 28/6, 80-229 Gdańsk.
Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10% 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 lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data i miejsce .................................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej .................................................................................................................................

 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.

(data, pieczęć i czytelny podpis oferenta)
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