Zabierzów, 28.09.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2017
dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej Projektanta
w zadaniu – Badania przemysłowe nad modułem grzewczo-chłodniczym o mocy grzewczej ok. 610 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz modułem grzewczo-chłodniczym typu
powietrze-woda o mocy 8-17 kW bez zintegrowanego zbiornika c.w.u. oraz w zadaniu – prace
rozwojowe – finalne przygotowanie prototypów pomp ciepła typu powietrze-woda o mocy
grzewczej ok 6-10 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz o mocy 8-17 kW bez
zintegrowanego zbiornika c.w.u. oraz wyznaczenie rzeczywistego średniorocznego współczynnika
efektywności SPF obu prototypów
ZAMAWIAJĄCY:
WSK KRAKÓW Sp. z o.o.
ul. Nad Wodą 54
32-080 Zabierzów
tel. (12) 633 -14 -00
fax: (12) 633-14-00
e-mail: sekretariat@wsk.com.pl
NIP: 677-224-15-63
REGON: 356898347
Strona internetowa Zamawiającego:
http://wsk.com.pl
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi
na zapytania Wykonawców: Tomasz Tetłak, tel.: 12 633 14 00, e-mail: t.tetlak@wsk.com.pl
WSK KRAKÓW Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pn. Opracowanie
innowacyjnych technologii dla pomp ciepła, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 1 Oś priorytetowa:
Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszy
Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu
z dnia 01 czerwca 2017 r. zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – wojewódzką
samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie nr
RPMP.01.02.01-12-0431/16-00. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. - 31 lipca 2019 r.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, w sposób
zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju, które weszły w życie w dniu 23 sierpnia
2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1.

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
umieszczenie
zapytania
ofertowego
w
bazie
konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
- umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego:
http://wsk.com.pl
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2.
I.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego
oraz unieważnienia postępowania ofertowego.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zostanie zatrudniony na

podstawie umowy cywilnoprawnej - umowa zlecenie na stanowisku Projektanta ściśle
współpracującego z Zespołem Badawczym w zakresie wzornictwa przemysłowego.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych;
- 79822500-7 - usługi projektów graficznych
II.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy
projektowych (design) nad pompami ciepła powietrze-woda.

do

przeprowadzenia

prac

2. Zakres prac – etap I:
- przygotowanie założeń do projektu w oparciu o informacje otrzymane od Zamawiającego
- analiza kontekstu rynkowego, konkurencji i preferencji użytkownika (instalatorów pomp
ciepła, użytkowników końcowych pomp ciepła)
- szkice koncepcyjne
- wstępne modele 3D
- dobór kolorystyki
- koncepcje oznaczeń graficznych i ich umiejscowienie na produkcie
- wizualizacje
Zakres prac – etap II:
Efektem prac będzie projekt wzorniczy nowych obudów elementów systemu oraz panelu
sterującego:
- dopracowanie wzornicze wybranej koncepcji
- modelowanie 3D poszczególnych elementów obudowy
- dopracowanie oznaczeń graficznych i kolorystyki
- wizualizacje
3. Przewidywany termin realizacji umowy:
 etap I – październik 2017 – sierpień 2018 (szacowany czas pracy w
roboczogodzinach: 300);
 etap II – wrzesień 2018 – lipiec 2019 (szacowany czas pracy w
roboczogodzinach: 420)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub
skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w
czasie jej trwania, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w
ramach projektu tj. np. w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu.
III. FORMA WSPÓŁPRACY:

1. Usługi realizowane będą na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenia z
przekazaniem praw autorskich.

2. Rozliczenie umowy cywilno-prawnej będzie następowało w miesięcznych ratach
ustalonych przez Strony, przy czym wypłacenie wynagrodzenia będzie dokonywane po
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przedłożeniu prawidłowego rachunku do umowy cywilno-prawnej wynikającego z
wypełnionej i podpisanej karty ewidencji czasu wykonywania zlecenia.
3. Forma płatności za realizację zamówienia: przelew 7 dni od daty otrzymania rachunków
wystawionych przez Zleceniobiorcę.
4. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres
ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.
5. Umowa z Wykonawcą będzie zawierała postanowienia w zakresie autorskich praw
majątkowych, w szczególności:
 oświadczenie Wykonawcy, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do
stworzonych w ramach umowy utworów, w tym do wykonywania zależnych praw
autorskich oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na wszystkich polach
eksploatacji oraz że prawa te nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone oraz będą
wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób
trzecich,

przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
wszystkich utworów wytworzonych w ramach Umowy z chwilą ich ustalenia na polach
eksploatacji szczegółowo wskazanych w umowie, w tym do praw zależnych i zezwalanie na
ich wykonywanie bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych,
 wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych ujęte jest w
wynagrodzeniu za umowę o dzieło

oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego
przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych
opracowań, w tym sprawowania nadzoru autorskiego,

oświadczenie Wykonawcy, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego
autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności wyraża zgodę na swobodny
wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego
udostępnienia utworów.
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające następujące
wymagania:
I. Absolwent uczelni wyższej o specjalności wzornictwa – dokument potwierdzający kopia dyplomu uczelni wyższej
II. Aktywny zawodowo projektant wzornictwa przemysłowego – co najmniej 5-letnie
doświadczenie – dokument potwierdzający: wypełniony załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego nr 1/09/2017 wraz z kopią referencji od Usługodawców
III. Doświadczenie w projektowaniu pomp ciepła potwierdzone wdrożeniem – co
najmniej jedno wdrożenie potwierdzone oświadczeniem – załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego nr 1/09/2017
IV. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których
obciążenie wynikające z zaangażowania w projekcie, nie wyklucza możliwości
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy
w ramach niniejszego projektu oraz łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby,
niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów
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finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza
276 godzin miesięcznie.

V.

WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Oferenci/Wykonawcy, którzy:
1.
Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Poprzez 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:
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.

Spełnianie warunku dotyczącego braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Zamawiający weryfikuje na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego nr 1/09/2017.
Ponadto odrzuceni zostaną Oferenci/Wykonawcy, którzy:
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz
załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych
dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie – oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez
rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
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 określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych
oświadczeń lub 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.
VI.

1.

2.

WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIE OFERTY:
Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, zgodnie z wzorem
załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zostać sporządzona w języku
polskim. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.
Oferta musi zawierać :
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3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

– pełną nazwą oferenta oraz dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, email)
– datę sporządzenia oferty
Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
Termin ważności oferty: 30 dni od momentu otwarcia ofert.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta cenowa powinna uwzględniać jednostkową cenę brutto za roboczogodzinę jednej
osoby.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
Cena określona przez Wykonawcę w ofercie będzie obowiązywała przez cały okres
ważności Umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu.
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty (załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego), należy dołączyć:
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg załącznika nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego).

Wykaz aktywności zawodowej projektanta wzornictwa przemysłowego – co
najmniej 5-letnie doświadczenie (wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego)
– poświadczone kopią referencji Usługodawców

Oświadczenie potwierdzające posiadane doświadczenie w projektowaniu pomp
ciepła potwierdzone wdrożeniem – co najmniej jedno wdrożenie (załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego)

Kserokopię dyplomu uczelni wyższej o specjalności wzornictwa

VII.
KRYTERIA
WYBORU
OFERT
I
INFORMACJE
O
WAGACH
PUNKTOWYCH/PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o następujące kryteria:
Kryteria oceny ofert

Cena brutto za roboczogodzinę
Aktywny zawodowo projektant
wzornictwa przemysłowego

Waga kryterium

Maksymalna liczba
punktów

50%

50

50%

60

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI:
Za spełnienie danego kryterium oceny ofert zawartego w pkt. VII niniejszego zapytania
ofertowego przyznana zostanie następująca punktacja:
1. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S=C+D gdzie:
S- suma uzyskanych punktów
C- punkty za cenę brutto roboczogodziny
D- punkty za doświadczenie w projektowaniu pomp ciepła potwierdzone wdrożeniem
2. Sposób wyliczania kryterium CENA: C=(Cmin/Cof)x50, gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto roboczogodziny spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
Cof – zaoferowana cena brutto roboczogodziny rozpatrywanej oferty
C – liczba punktów przyznanych za cenę brutto roboczogodziny danej ofercie
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3. Sposób wyliczania kryterium- Aktywny zawodowo projektant wzornictwa przemysłowego:
10 pkt – 5 lat doświadczenia potwierdzonych referencjami
10 pkt – za każdy kolejny rok doświadczenia potwierdzony referencjami od 6 do 10 lat.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie ofert.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu zostanie również zapewniony
jednakowy,
równoczesny
dostęp
do
tych
samych
informacji
o zamówieniu.
W przypadku 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.
IX. TRYB PRZEKAZANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być dostarczona:
a) osobiście do siedziby firmy: WSK Kraków Sp. z o.o., ul. Nad Wodą 54 32-080
Zabierzów lub
b) pocztą elektroniczną w formie skanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy na
adres: t.tetlak@wsk.com.pl, tytuł wiadomości: Oferta – zapytanie ofertowe nr
1/09/2017, Projekt pn. Opracowanie innowacyjnych technologii dla pomp ciepła
lub
c) drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego: WSK KRAKÓW Sp. z o.o. ul. Nad
Wodą 54 32-080 Zabierzów.
Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do siedziby WSK KRAKÓW Sp. z o.o.
2. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie (dotyczy ofert
składanych osobiście lub drogą pocztową).
3. Na kopercie należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru:
Zamawiający: WSK KRAKÓW Sp. z o.o., ul. Nad Wodą 54 32-080 Zabierzów;
Oferta – zapytanie ofertowe nr 1/09/2017;
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnych technologii dla pomp ciepła,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020
X. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać do dnia 06.10.2017 r. do godziny 09:00:00. Wpływ oferty do
Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną.
2. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Tomasz Tetłak; email:
t.tetlak@wsk.com.pl
XI. ZMIANY W UMOWIE Z WYKONAWCĄ
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy cywilno-prawnej zawartej w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących
powodów:
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a) wystąpienie zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązującej dla zawartych umów i wymagającej
zmiany umowy zawartej z Wykonawcą
b) wystąpienie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkującej
koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy
c) wystąpienie zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów
niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym
terminie
d) wystąpienie zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany
będzie wynikać z przebiegu prac B+R w ramach projektu
e) wystąpienie zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonej przez Strony.
XII. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
oraz
na
stronie
internetowej
Zamawiającego http://wsk.com.pl . Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawców, którzy
złożyli oferty osobiście drogą pocztową.
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
3. Załącznik nr 3 – Wykaz aktywności zawodowej projektanta wzornictwa przemysłowego – co
najmniej 5-letnie doświadczenie
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie potwierdzające posiadane doświadczenie w projektowaniu pomp
ciepła potwierdzone wdrożeniem
5. Załącznik nr 5 –Kopia dyplomu uczelni wyższej o specjalności wzornictwa
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