Zapytanie ofertowe
na przygotowanie szczegółowego opisu /zadania technicznego na opracowanie e-systemu wsparcia
zarządzania szkoleniami
do projektu „Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem
jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18.”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „ Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa”, działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Numer postępowania: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

01.10.2018r.

I.

Nazwa i adres Zamawiającego
HRS Sp. z o.o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław
Tel. 71/735 11 10
NIP: 897-17-69-954
REGON: 021443729

II.

Tryb udzielania zamówienia

Postepowanie prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności, zgodnie z zasadami zawartymi w
Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
III.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonania e-systemu wsparcia zarzadzania szkoleniami
do projektu „Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem
jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18. System wsparcia zarządzania
szkoleniami będzie miał m.in. takie charakterystyki:
- moduł firmy szkoleniowej, w tym administratora, który będzie służył do przygotowania i zarządzania
szkoleniami z możliwością obsługi szkoleń elektronicznych oraz klasowych oraz monitorowaniem
wykonania szkoleń;
- moduł uczestników szkoleń z dostępem do materiałów, systemem powiadomień, ankietowania.
Głównym założeniem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązanie niemieckie i wdrożenie do
praktyki innowacyjnego narzędzia zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem
jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO, dzięki współpracy ponadnarodowej.

IV.

Termin wykonania zamówienia

1.

Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi od dnia podpisania umowy, przy czym w
przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu i zaistnieniu konieczności, Wykonawca
będzie świadczył usługi przez wydłużony okres projektu. W takim przypadku wynagrodzenie
należne Wykonawcy nie zostanie zwiększone.

2.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w formie zadatku w wysokości 50% kwoty
przyjętej oferty w dniu podpisania umowy, reszta będzie wypłacona po wykonaniu dzieła i
przedstawieniu rachunku końcowego Zamawiającemu.

3.

Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia końcowego będzie podpisany przez zamawiającego
bez uwag i zastrzeżeń protokół z odbioru.

V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1. Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu jest otwarte dla wszystkich osób fizycznych, osób
prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które spełniają
warunki udziału w postepowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu:
Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika.
d) pozostawaniu w zawiązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactw
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia lub kurateli;
e) w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania, Zamawiający żąda
złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a.) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań
dotyczących spełnienia wyżej wymienionego warunku.

b.) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymagań dotyczących spełnienia wyżej wymienionego warunku.
VI.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Wszelkiego rodzaju dokumenty, ofertę, oświadczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
pisemnie na adres: HRS Sp. z o.o., Plac Solny 14, 50-062 Wrocław lub drogą elektroniczną na
adres e-mail: r. koprowski@hrs-cert.com.
2. Osobą upoważniona do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Rafał Koprowski, e-mail: r.
koprowski@hrs-cert.com.
VII.

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.

Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od daty jej złożenia.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.

IX.

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
3. Ofertę należy przygotować według wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.
4. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami.
5. Formularz ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
6. Ofertę wraz załącznikami należy dostarczyć podpisaną przez Wykonawcę bądź osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru
bądź ewidencji lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
7. Wraz z ofertą należy złożyć załączniki do oferty:
1.) Stosowne Pełnomocnictwo- w przypadku , gdy oferta lub inne dokumenty podpisane
będą przez Pełnomocnika;
2.) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego;

3.) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu- załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego;
4.) Formularz ofertowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

X.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w biurze projektu Zamawiającego osobiście, pocztą, kurierem na
adres: HRS Sp. z o.o., Plac Solny 14, 50-062 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres email: r.koprowski@hrs-cert.com w terminie do 31.10.2018r. do godziny 10:00.

2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do biura projektu Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2018r. o godzinie 12:00 w biurze projektu
Zamawiającego, Plac Solny 14, 50-062 Wrocław.
XI.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz ze
sposobem oceny ofert

1. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- najniższa cena brutto za realizację całego zamówienia- 100%
XII.

Badanie ofert i udzielanie zamówienia

1.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w zapytaniu ofertowym.

2.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
niniejszym zapytaniu ofertowym warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu z postepowania i jego oferta będzie miała najniższą cenę rynkową.

3.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

4.

Z postepowania o udzieleniu zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia kryteriów udziału w postepowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia.
2) Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
5) nie została wyrażona zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIII.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

1. Zamawiający po wyborze oferty, niezwłocznie poinformuje Wykonawców, biorących udział w
postepowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja o wynikach postepowania
zostanie przesłana do Wykonawców w formie informacji e-mail, na adresy podane w
formularzu ofertowym.
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa po dokonaniu wyboru najlepszej oferty.
3. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

