
 
  

Morąg, dn. 7 wrzesień 2020 r. 

  

Knowledge sp zoo 

ul. Żeromskiego 2C  

14-300 Morąg 

  

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/Laborant1 

 

W związku z realizacją projektu „RapidChair - elektryczny napęd do wózka inwalidzkiego”            

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w            

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na Lata 2014-2020; Oś Priorytetowa Wsparcie           

prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw zapraszamy          

Państwa do złożenia oferty cenowej na stanowisko laboranta 1. 

 

1. Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2 – Usługi badawcze i            

eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

2. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie pracy w oparciu o umowę zlecenie na stanowisku             

Laborant 1 w wymiarze średnio 80 godzin w miesiącu przez 8 miesięcy. Miejsce realizacji              

zamówienia: uzależnione od potrzeb Zamawiającego (w tym: biuro w Warszawie i Morągu) 

Do zakresu  obowiązków laboranta będzie należało: 

● przeprowadzanie badań na stacjonarnym stanowisku badawczym analizującym pracę 

napędu RapidChair 

● przeprowadzanie badań na mobilnym stanowisku badawczym 

● analiza i obróbka uzyskanych danych z stacjonarnego stanowiska badawczego 

● planowanie przebiegu badań napędu RapidChair na hamowni 

● nadzór nad stanem technicznym stanowiska badawczego oraz badanych napędów 

● archiwizacja uzyskanych wyników badań  

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 

3.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: 

a. Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 

zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym zapytaniu, 

b. Złożona w wyznaczonym terminie składania ofert 

3.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

● Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe           

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami          

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego tj. Knowledge sp. z           

o.o., 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 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów               

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 



 
⎯ 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. 

● Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: 

⎯ Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe o profilu budowa maszyn,         

mechatronika, automatyka, elektronika, informatyka lub pokrewne.  

⎯ Osoba na danym stanowisku musi posiadać doświadczenie w obsłudze urządzeń          

pomiarowych oraz prowadzenia badań stanowiskowych 

⎯ Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo           

do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w          

tym zwłaszcza dyplomy, certyfikaty, referencje itp. W razie nie udostępnienia          

Zamawiającemu ww. Dokumentów oferta Wykonawcy ulegnie odrzuceniu. 

3.3. W celu wykazania podstaw do wykluczenia w w/w zakresie wykonawca składa 

● Oświadczenie że przystępując po przedmiotowego postępowania spełnia jego warunki 

-załącznik nr 1 

● Oświadczenie  o braku powiązania z Zmawiającym osobowo lub kapitałowo- załącznik nr 2  

3.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych 

do ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia 

3.5. Kryteria oceny ofert: cena 100% 

● Sposób przyznawania punktacji : 

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru: P = Cn / Cof b x 100%,                 

gdzie: 

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę 

Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) 

Cof b. – cena oferty badanej 

100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium  

● Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego              

miejsca po przecinku. 

● Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim        

wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium           

wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.  

● 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.  

4. Sposób złożenia oferty: 

Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty             

będącej załącznikiem do niniejszego zapytania i złożenia jej w terminie do 22.09.2020. r. godziny              

10:00 (o przyjęciu ofert decyduje data i godzina wpływu oferty) w jednej z następujących form: 

● w formie skanu drogą elektroniczną: krzysztof.chrzanowski.rapidchair@gmail.com 

● drogą pocztową/osobiście: ul. Biskupia 48 lok U3 Warszawa (liczy się data wpływu oferty do              

biura).  

5. Określenie istotnych zapisów w umowie: 

mailto:krzysztof.chrzanowski.rapidchair@gmail.com


 
Zamawiający informuje, a Wykonawca składając ofertę akceptuje, że w umowie będą           

znajdowały się między innymi następujące zapisy: 

- W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po           

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości           

50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. 

- W przypadku nie wykonania usługi w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia (przy czym o             

przyjęciu uzasadnienia lub jego odrzuceniu decyduje Zleceniodawca) Wykonawca zapłaci na          

rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy          

określonego w umowie. 

- karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy – w przypadku           

realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem. 

- Przewidujące karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy - w           

przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami           

umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nie uwzględniania          

zawartości merytorycznej i sposobu przeprowadzenia prac, jakichkolwiek nieuzasadnionych        

opóźnień w dostarczaniu dokumentacji. 

- W każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności         

Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł za każdy            

przypadek nieuprawnionego naruszenia obowiązku zachowania poufności, po       

uprawdopodobnieniu tego faktu przez Zamawiającego.  

- wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanych przez Wykonawcę Prac badawczych i           

ich Wyników, stanowiących Przedmiot Umowy nabywa Zamawiający w chwili zawarcia          

Umowy  

6. Wszelkie pytania prosimy kierować adres mailowy:      

krzysztof.chrzanowski.rapidchair@gmail.com lub telefonicznie pod numer telefonu 519799762 

Wyjaśnienie: 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.  

Postępowanie jest prowadzone w trybie szacowania wartości zamówienia - rozeznania rynku z            

możliwością wyboru wykonawcy zgodnie z punktem 6.2 podpunktem 4. Wytycznych w zakresie            

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,        

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020. Zamawiający jest            

podmiotem nie zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień               

Publicznych.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferta dotycząca ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/Laborant1 na świadczenie pracy w oparciu o            

umowę zlecenie na stanowisku Laborant 1 w ramach projektu „RapidChair - elektryczny napęd do              

wózka inwalidzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Narodowego Centrum          

Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na Lata 2014-2020; Oś             

Priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie Projekty B+R          

przedsiębiorstw. 

 

Nazwa wykonawcy/Imię i Nazwisko  …………………………………………….……………… 

Adres wykonawcy 

………………………………………..………………………………………………. 

Telefon 

…………………………………………………………………………………….…………………… 

e-mail……………………………………………………….……………………………………………

……… 

 

W odpowiedzi na zapytanie składam ofertę: 

1. Proponowane cena za jedną godzinę pracy na stanowisku Laborant 1: 

a) Cena netto ……………………………………..…….. PLN 

Słownie złotych: ………………………………………………...  

2. Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania spełniam warunki dotyczące: 

● posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

● posiadania wiedzy i doświadczenia; 

● Akceptuję termin i warunki realizacji usługi przedstawione w zapytaniu, 

● Mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, 

● Nie byłem/ nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, 

● Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

● oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacji niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty, 

● oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach,  w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom       

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 

 

 

………………………………… 

………………………………………… 



 
miejscowość, data  podpis  Wykonawcy 

 

Załącznik nr 2  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym 

 

 

 

Oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym            

(Knowledge Sp. z o.o.). 

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 przeprowadzeniem procedury         

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

● uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

● posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów               

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

● 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. 

 

 

 

…………………………………….. 

Miejsce i data 

…………………………………….. 

Podpis Oferenta 

 

 

 

 


