Sosnowiec, 18.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1/2019/ RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. „Organizacja całorocznego wyciągu sportowego służącego do
uprawiania narciarstwa wodnego, wakeboardu, narciarstwa śniegowego i snowboardu
z wykorzystaniem systemu do dynamicznej rejestracji ruchów treningowych w środowisku wodnym oraz
elektronicznego systemu kontroli sprzedaży” nr RPSL.03.02.00-24-00B8/17-00, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie
3.2. „Innowacje w MŚP, firma Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na
dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.
1. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o.
ul. Modrzejowska 22/4b
41-200 Sosnowiec
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego środka trwałego oraz nowej wartości niematerialnej
i prawnej wg poniższej specyfikacji :
L.p.
1.

Przedmiot
zamówienia
Kostium do akwizycji
ruchów zawodnika w
przestrzeni
CPV: 19240000-0
Kod Główny:
Tkaniny specjalne
Kody Dodatkowe:
Kod: 44400000-4
Różne produkty
gotowe i elementy z
nimi związane

Rodzaj

Specyfikacja/ parametry techniczne

- Nowe środki Specyfikacja i parametry techniczne:
trwałe
- Wykorzystywana technologia pomiaru:
czujniki inercyjne,
Możliwość
zastosowania
kostium
w środowisku wodnym i powietrznym,
- Bezprzewodowa komunikacja modułów
pomiarowych
z
koncentratorem
oraz
bezprzewodowa transmisja danych do systemu
centralnego,
- ilość konfigurowanych modułów pomiarowych
w zakresie 12 – 16 modułów,
Modułowość:
możliwość
podłączenia
dodatkowych czujników dla wykonania pomiaru
pulsu, ciśnienie krwi, czy położenie zawodnikaGPS,
- Sensory pomiarowe: waga w zakresie od 5g do

Oprogramowanie
służące do
gromadzenia i
przetwarzania danych z
akwizycji
CPV Kod: 48000000-8,
Opis: Pakiety
oprogramowania i
systemy informatyczne

10g, zużycie prądowe w zakresie 20mA - 40mA,
- Możliwość wykorzystywania czujników
w układzie całorocznym,
bezprzewodowy
odbiornik
danych
przystosowany do podłączenia do komputera
zarządzającego systemem,
- komputer centralny z odbiornikiem transmisji
danych kompatybilny z systemem Windows v7
bądź v10.
- Nowe wartości Specyfikacja i parametry techniczne:
niematerialne
możliwość
rejestracji
dokładności
i prawne
i powtarzalności ruchu względem wcześniej
zdefiniowanego wzorca,
- rejestracja ruchu osoby monitorowanej oraz ich
odwzorowanie w przestrzeni 3D dająca
możliwość podglądu z dowolnego kąta oraz
w dobranej przez odbiorcę skali,
-możliwość wizualizacji na urządzeniach
projekcyjnych lub bezpośrednia transmisja
danych i ich wizualizacja w witrynie
internetowej,
- możliwość rejestrowania i podglądu
precyzyjnych danych dotyczących osiąganych
przez zawodnika przyspieszeń, przeciążeń,
kątów przemieszczeń, oszacowania sił itp.
- odwzorowanie dynamiczne, realizowane
w czasie rzeczywistym, bez zauważanych
opóźnień w przekazie,
- oprogramowanie umożliwiające gromadzenie,
przetwarzanie i wizualizację zebranych danych
pomiarowych,
- oprogramowanie kompatybilne z systemami
operacyjnymi: Windows v7 bądź v10

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA
Maksymalny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: 14.06.2019 r.
Maksymalny termin realizacji umowy: 14.06.2019 r.
Termin podpisania umowy: 01.04.2019 r.
Miejsce podpisania umowy oraz realizacji umowy: 41-200 Sosnowiec, ul. Kresowa 1, dostawa
możliwa w dni robocze w godzinach 700 – 1300.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia nowych i w pełni sprawnych przedmiotów
zamówienia o parametrach nie gorszych niż te podane w specyfikacji punktu 3.

5.2. Podana cena winna zawierać wszelkie koszty zakupu, transportu, montażu, sprawdzenia
i przystosowania nabytego sprzętu, sprawdzenia i dostosowania oprogramowania do nabytego
sprzętu, pierwszego uruchomienia, koszty szkolenia i instruktażu personelu.

5.3. Wykonawca musi zapewnić gwarancję o minimalnym okresie obowiązywania przez
12 miesięcy dla wszystkich dostarczonych elementów elektrycznych (elektronicznych)
oraz 24 miesiące dla wszystkich pozostałych elementów kostiumu. Termin gwarancji
biegnie od daty dwustronnie podpisanego protokołu zdawczo odbiorczego po
zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
a.

Deklarowane przez Wykonawcę okresy obowiązywania gwarancji muszą obejmować
wszystkie podzespoły dostarczonego urządzenia oraz wszystkie moduły
oprogramowania.

b.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji
i rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

c.

Zgłoszenie wady (awarii, usterki, lub innej nieprawidłowości w działaniu) przedmiotu
zapytania ofertowego dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub
pocztą elektroniczną.

d.

W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wad urządzenia niemożliwych do
usunięcia, Wykonawca winien wymienić urządzenie na nowe wolne od wad w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia usterki.

e.

W przypadku wymiany wadliwego przedmiotu zapytania ofertowego na nowy termin
gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od
wad.

f.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może
niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, zlecić usunięcie ich stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu
powszechnego.

5.4. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.5. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert
wariantowych.

5.6. Wykonawca do składanej oferty musi dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące braku
powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu (Zamawiającym) – załącznik nr
2 do zapytania ofertowego.

5.7. Do podpisanej oferty Wykonawca winien dołączyć pełnomocnictwo udzielone osobom
podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie
wynika wprost z dokumentu rejestracyjnego.

5.8. Dokumenty składane w języku obcym winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, tłumaczenie winno zostać podpisane przez Wykonawcę.

5.9. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 9. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem
terminu związania ofertą.

5.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z maksymalnie dwoma terminami płatności. Oferty

zawierające więcej niż 2 terminy płatności nie będą podlegać ocenie. Wysokość pierwszej
płatności nie może przekraczać 40% wartości netto całego przedmiotu zamówienia.

6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
6.1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo.

6.2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta
(Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.
b.
c.
d.

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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6.3. Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia
pozostają z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu
zamówienia.

7. KRYTERIA OCENY OFERT
7.1. Przy wyborze oferty składanej przez Dostawcę, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
1. Cena [C] – waga 80%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 80
2. Termin realizacji zamówienia (termin dostawy) [D] – waga 20%, maksymalna możliwa do
uzyskania liczba punktów 20
Maksymalna ilość punktów – 100
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg
wzoru: Liczba punktów = C + D, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę
w kryterium ceny oferty, D oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium
termin realizacji zamówienia (termin dostawy). Wyliczenia punktów zostaną dokonane z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.

7.2. Liczba punktów dla kryterium ceny oferty będzie wyliczana wg wzoru:
C = N/B x W

Gdzie:
C – liczba punktów w kryterium cena,
N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,
B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
W – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 80 pkt.
Cena podana w ofercie powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz, gdy jest to możliwe,
cenę brutto za przedmiot zamówienia opisany w punkcie 3. 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. W podanej cenie powinny się zawierać wszystkie koszty:
koszty zakupu, transportu, montażu, sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu,
sprawdzenia i dostosowania oprogramowania do nabytego sprzętu, pierwszego uruchomienia,
koszty szkolenia i instruktażu personelu. W przypadku podania ceny w EURO (EUR)
Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert dokona przeliczenia ceny w Euro na
polskie złote PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia
przygotowania protokołu wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
z maksymalnie dwoma terminami płatności. Oferty zawierające więcej niż 2 terminy płatności
nie będą podlegać ocenie. Wysokość pierwszej płatności nie może przekraczać 40% wartości
netto całego przedmiotu zamówienia.
7.3. Liczba punktów dla kryterium Termin realizacji zamówienia (termin dostawy)
zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:
7.3.1.

Termin realizacji zamówienia (termin dostawy) do 14.06.2019 r. – 0 pkt

7.3.2.

Termin realizacji zamówienia (termin dostawy) do 07.06.2019 r. – 10 pkt

7.3.3.

Termin realizacji zamówienia (termin dostawy) do 31.05.2019 r. – 15 pkt

7.3.4.

Termin realizacji zamówienia (termin dostawy) do 24.05.2019 r. – 20 pkt

W – waga danego kryterium wyrażona w punktach – 20 pkt.

8. KRYTERIA WYBORU
8.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w punkcie 7.
8.2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która spełnia warunki dostępowe
określone w punkcie 5 oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów.

8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień
w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

8.4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa
kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.5. W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje
z wybranymi oferentami.

8.6. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeśli po wyłonieniu oferenta wyjdą na jaw
informacje uniemożliwiające prawidłową realizację umowy.

8.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego
w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn.

8.8. Wykluczeni z możliwości realizacji zamówienia zostaną oferenci którzy złożą oferty po
terminie, w sposób niezgodny z punktem 7, a także podmioty wykluczone zgodnie z punktem
6.

8.9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kar umownych.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
9.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.

9.2. Oferty można składać do dnia 25.03.2019 r. w siedzibie Zamawiającego bądź na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego.

9.3. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się
datę jej wpływu do siedziby firmy bądź na jej adres mailowy.

9.4. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (w przypadku składania oferty w formie
papierowej) z dopiskiem:
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/1/2019 RPO WSL
Nie otwierać przed dniem 25.03.2019 r.”

9.5. Oferty można dostarczyć drogą pocztową na adres zamawiającego Akademia Sportu Stawiki
Sp. z o.o. ,ul. Modrzejowska 22/4b, 41-200 Sosnowiec (liczy się data wpływu oferty).

9.6. Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferent powinien ją
przesłać w terminie wskazanym w punkcie 9.2. na adres: info@wake-zone.pl

9.7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
9.8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie zamawiającego www.wake-zone.pl, w bazie
konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ a także rozesłano
do min. 3 potencjalnych dostawców.

9.9. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
9.10. O możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po
upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany
o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni
robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po

wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.

Integralną część zapytania ofertowego stanowią:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy potencjalnego Wykonawcy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Beneficjentem projektu.
Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

……….……………………………………….
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Zamawiającego)

