Łódź, 25.09.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 4ISVP/2020
Najem infrastruktury badawczej niezbędnej do dalszych prac - komplet urządzeń typu laptop

W związku z realizacją projektu pt. „Indoor Sport Video Production AI (ISVP.AI) – Zautomatyzowany
system do produkcji nagrań meczów sportów halowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, niniejszym prosimy o
złożenie oferty w cenie netto / brutto za wykonanie zamówienia.
A. Zamawiający:
Neutrica Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 125 lok. 4, 90-521 Łódź
NIP: 7262650949
B. Informacje wstępne (określenie procedury, szacowana wartość zamówienia, sposób
publikacji)
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z pkt. 6.5.1 „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”.
2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w odniesieniu do danego przedmiotu
zamówienia i nie przekracza kwoty 50 000,00 zł netto.
3. Zapytanie ofertowe opublikowane zostało na stronie www.neutrica.com.
4. Zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany
warunków zapytania lub odwołania zapytania w każdym momencie bez podawania przyczyn.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

C. Opis przedmiotu Zapytania ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest leasing infrastruktury badawczej (najem infrastruktury badawczej
niezbędnej do dalszych prac - komplet urządzeń typu laptop) w postaci 4 laptopów w ramach
projektu "Indoor Sport Video Production AI (ISVP.AI) – Zautomatyzowany system do produkcji
nagrań meczów sportów halowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji"
Przedmiot zamówienia powinien spełniać minimum parametry:
- komputery są niezbędne do prac B+R.
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- komputery będą posiadać karty graficzne firmy NVIDIA (bądź równoważne), które posiadają
minimum 6GB pamięci oraz 1536 rdzeni CUDA tj. min. NVIDIA GTX 1660 Ti.
- komputery będą posiadały minimum 16GB pamięci RAM, dysk SSD z pojemnością minimum 256GB
oraz dysk HDD z pojemnością minimum 500GB.
Wartość przedmiotu zamówienia (w postaci 4 laptopów) powinien zostać oszacowany w oparciu o 24
miesięczne płatności.
Składana oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z niniejszym zamówieniem. Dostawa
będzie realizowana w terminach oraz sposobie ustalonym wcześniej z Zamawiającym do siedziby
Zamawiającego: Łódź 90-521, ul. Wólczańska 125 lok. 4.
Oferowany sprzęt musi być nowy i wolny od wad.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich,
których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych
w przedmiocie zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone w Opisie
przedmiotu zamówienia.
Maksymalny całkowity czas dostarczenia przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie
krótszy niż 24 miesiące.
Kod CPV:
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213000-5 Komputery osobiste
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
D. Termin realizacji zamówienia
Maksymalny całkowity czas dostarczenia przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Wartość zamówienia zostanie oszacowana w oparciu o 24 miesięczne płatności, płatność zostanie
dokonana w ramach:
Etap I – E1ISVP:
W ramach Etapu I zostanie dokonane 6 miesięcznych płatności za przedmiot zamówienia.
2020-10-01 do 2021-03-31
Etap II – E2ISVP:
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W ramach Etapu II zostanie dokonane 7 miesięcznych płatności za przedmiot zamówienia.
2021-04-01 do 2021-10-31
Etap III – E3ISVP:
W ramach Etapu III zostanie dokonane 7 miesięcznych płatności za przedmiot zamówienia.
2020-11-01 do 2022-05-31
Etap IV – E4ISVP:
W ramach Etapu IV zostanie dokonane 4 miesięcznych płatności za przedmiot zamówienia.
2022-06-01 do 2022-09-30
E. Opis sposobu przygotowania oferty, termin i miejsce składania oferty
1. Oferta powinna być doręczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście
na adres Zamawiającego – Neutrica Sp. Z o.o., ul. Wólczańska 125 lok. 4, 90-521 Łódź, w
kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu
składania ofert, zawierającej oznaczenie: “Oferta – 4ISVP/2020.”.
2. Oferty należy składać w siedzibie firmy. Godziny pracy firmy: 10:00 – 16:00 w dni robocze, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Termin składania ofert: do dn. 05.10.2020r., do godz. 11:00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo
przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e).
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Cena przedstawiona w ofercie jest ceną wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
a. Cena powinna zawierać łączną kwotę netto oraz kwotę brutto za okres 24 miesięcy
oraz kwotę netto oraz brutto za każdy miesiąc świadczenia usługi będącej
przedmiotem zapytania.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na Formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
9. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
11. Do oferty należy dołączyć, pod rygorem wykluczenia z postępowania, w formie oryginału:
a. Formularz Ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1,
b. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku
pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski, winno być ono złożone
wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
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12. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. W przypadku kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, na każdej
zapisanej stronie kopii dokumentu Wykonawca lub osoba upoważniona do reprezentowania
Wykonawcy składa podpis wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
13. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
14. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i
parafowane przez osoby uprawnione.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku zmiany
Zamawiający uwzględni informację o zmianie, zawierającą datę upublicznienia zmienionego
zapytania ofertowego oraz opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian. Wszelkie zmiany opublikowane zostaną w miejscu publikacji
Zapytania ofertowego.
16. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
17. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 16, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
18. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 16.
19. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia;
c. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
20. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania istotnych zmian treści
oferty.
21. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Cenę uznaje się za rażąco
niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który
nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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22. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem Projektu. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe 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:
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.
F. Warunki udziału
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wiedza i doświadczenie - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy
posiadają wiedzę i doświadczenie w realizowanych dostawach związanych z przedmiotem
zamówienia - w okresie ostatnich 24 miesięcy. Oferent zrealizował co najmniej jedno
zamówienie polegające na dostawie urządzeń komputerowych i/lub komputerów osobistych
i/lub sprzętu związanego z komputerami i/lub części, akcesoriów i wyrobów do komputerów
o wartości netto minimum 20.000,00 PLN.
3. Potencjał techniczny - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają
zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do zrealizowania zamówienia w określonym w
ofercie czasie i jakości.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy:
a. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe
wykonanie przedmiotu zamówienia;
b. nie znajdują się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości;
c. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne.
5. Dodatkowe warunki udziału - W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być
udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z 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,
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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.
Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału wskazanych w punktach 1-5 będzie złożenie przez
Wykonawcę oświadczeń zawartych w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego.

G. Kryteria oceny ofert
KRYTERIUM NR 1 – KRYTERIUM CENOWE – 70% (maksymalnie 70,00 pkt.)
Punktacja za łączną cenę netto przedmiotu zamówienia – P1
Punktacja będzie obliczana na podstawie wzoru:
P1 = (CNx70)/CR
P1 – otrzymane punkty w ramach kryterium łączna cena netto
CN – łączna cena netto oferty najtańszej
CR – łączna cena netto oferty rozpatrywanej

KRYTERIUM NR 2 – KRYTERIUM DODATKOWE PUNKTOWE NIECENOWE – (0,00 - 30,00 pkt.)
Punktacja za Czas reakcji na usunięcie zgłoszonych wad lub usterek w ramach bezpłatnej opieki
serwisowej gwarancyjnej–P2
- do 48h włącznie od zgłoszenia–30 pkt.
- powyżej 48h do 72h włącznie od zgłoszenia–20 pkt.
- powyżej 72h do 96h włącznie od zgłoszenia–10 pkt.
- powyżej 96h od zgłoszenia-0 pkt.
I.

Unieważnienie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający unieważnia postępowanie w następujących przypadkach, w szczególności gdy:
a. Nie została złożona żadna ważna oferta, niepodlegająca odrzuceniu;
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było
przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia
prawidłowej umowy,
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

J.

d. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
e. W dowolnym momencie, bez podawania przyczyn.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a. Ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert);
b. Złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy nie został wyłoniony Wykonawca, Zamawiający podaje ten fakt wraz z
uzasadnieniem do publicznej wiadomości.
Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów na
podstawie kryteriów oceny ofert zamieszczonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej
dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen
wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
Pozostałe informacje:

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami
lukasz.gasiorowski@neutrica.com , tel. 502-213-288

jest:

Łukasz

Gąsiorowski,

Z poważaniem,
Łukasz Gąsiorowski
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