17,10,2016 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 dotyczące zatrudnienia eksperta
na stanowisko: Kierownik laboratorium (umowa zlecenie)
I.

ZAMAWIAJĄCY
SI TECHNOLOGY Sp. z o. o.
ul. Górczewska nr 226C/26, 01-460 Warszawa
KRS 0000618857, NIP 5223063603, REGON 36448381200000

II.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań
określonych w zapytaniu ofertowym,
b) Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a wykonawcą,
polegające na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy wyboru pracownika naukowo-badawczego, który będzie świadczył usługi
eksperckie i badawczo-rozwojowe związane z realizacją projektu pt. „Wytworzenie środka

wspomagającego wzrost roślin opartego o innowacyjną technologię wytworzenia pochodnej kwasu
ortokrzemowego".
Zakres obowiązków:
 przygotowanie i uruchomienie sprzętu w laboratorium,
 przygotowywanie roztworów,
 analiza próbek badanych preparatów (środków wspomagających wzrost roślin)
 oznaczanie pierwiastków w materiale roślinnym,
 kontrola jakości prowadzeniach doświadczeń na roślinach rolniczych,
 recenzowanie i krytyczna analiza zamierzeń projektowych. Ocena wyników analiz,
 udział w sporządzanie raportów z prowadzonych badań mikropoletkowych i polowych,
 udział w przygotowaniu raportu końcowego z prac badawczo-rozwojowych,
 wykonywanie innych zamówień zleceniodawcy w zakresie kompetencji.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie zawartej w
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie:
 przedłużenia obowiązywania umowy w wyniku przedłużenia trwania projektu.

wyniku

W przypadku wyłonienia wykonawcy w ramach niniejszego postępowania zostanie podpisana
umowa warunkowa, zgodnie z którą warunkiem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia
jest wybranie projektu pn. „Wytworzenie środka wspomagającego wzrost roślin opartego o
innowacyjną technologię wytworzenia pochodnej kwasu ortokrzemowego” do dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.
IV.
WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
a) Oczekiwane wiedza i kwalifikacje:
 wiedza teoretyczna w zakresie chemii fizycznej,
 znajomość obsługi urządzeń w laboratorium chemicznym (np. Asa, Pehamet, kolorymetr
(spektofotometr), i podobnych),S
 praca przez okres 24 miesięcy (spodziewany miesięczny czas pracy to koło 80 godzin
miesięcznie przez 24 miesięcy).
b) Wykonawca posiada doświadczenie merytoryczne, wiedzę i kwalifikacje w przedmiocie
zamówienia. Zostanie to potwierdzone poprzez:
 złożenie oświadczenia według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do formularza
ofertowego,
 załączenie życiorysu/CV.
c) Dodatkowe informacje:
Wykonawca zostanie zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie.
Wykonawca podczas realizacji w/w zadań działa w imieniu Zamawiającego.
Wykonawca realizuje projekt pod nadzorem i kierownictwem Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli i egzekwowania efektów bieżącego
wykonywania zamówienia podczas całego okresu trwania projektu w formie raportów i
częściowych opisów. Na zakończenie prac wykonawcę będzie obowiązywało sporządzenie
protokołu odbioru. Na zakończenie każdego etapu prac protokół częściowy.
Wykonawca nie może być powiązany z SI TECHNOLOGY Sp. z o. o. lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta 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.
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Terminy realizacji zlecenia: 24 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

VI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przesłać ofertę, na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz opisem
kwalifikacji (życiorys/CV). Dokumentacja musi zawierać datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
W ofercie należy wpisać oczekiwane wynagrodzenie brutto za realizację usługi.
VII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@sitechnology.eu do 24.10.2016 do godziny 16:00. Oferta może również w podanym
terminie zostać złożona osobiście lub przesłana pocztowo na adres:
SI TECHNOLOGY Sp. z o. o.
ul. Górczewska nr 226C/26, 01-460 Warszawa
Oferty niekompletne lub złożona po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania
ofert za pośrednictwem wysyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje termin wpływu do siedziby
spółki.
2. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę, o czym zobowiązany
jest pisemnie poinformować Zamawiającego.
VIII.
Lp.
1

KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny:

Kryterium wyboru
Wynagrodzenie brutto za realizację usługi
Razem

Maksymalna liczba punktów
100
100

Kryterium wyboru - Wynagrodzenie brutto za realizację usługi
Punkty w ramach kryterium „Wynagrodzenie brutto za realizację usługi” zostaną wyliczone
zgodnie z poniższym wzorem:
C = Wynagrodzenie brutto za realizację usługi zleceniobiorcy minimalne / Wynagrodzenie
brutto za realizację usługi zleceniobiorcy oferowane x 100, gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Wynagrodzenie brutto za
realizację usługi”
Wynagrodzenie brutto za realizację usługi zleceniobiorcy minimalne – najniższa
wynagrodzenie spośród wszystkich złożonych ofert.
Wynagrodzenie brutto za realizację usługi zleceniobiorcy oferowane – Wynagrodzenie
brutto wskazane przez oferenta.
IX.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu siedmiu dni od terminu zakończenia zbierania ofert.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie
podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub powtórzyć proces
zbierania ofert.
X.
INFORMACJE DODATKOWE i KONTAKT
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: kontakt@sitechnology.eu lub pod numer
telefonu +48 501 763 580 w godzinach od 9:00 do 16:00.

FORMULARZ OFERTY dotyczący zapytania NR 6/2016 (Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego)
……………….…, dnia………………….

…………………………………….
Imię i nazwisko, Adres
SI TECHNOLOGY Sp. z o. o.
ul. Górczewska nr 226C/26, 01-460 Warszawa
KRS 0000618857, NIP 5223063603, REGON 36448381200000

OFERTA
Nawiązując do zaproszenia
następuje:

do złożenia oferty nr 6/2016 deklaruję co

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w opisie
przedmiotu
zamówienia
za
wynagrodzeniem
ustalonym
w
kwocie________ PLN brutto.
2. Powyższe wynagrodzenie obejmowałoby (jeżeli dotyczy zgodnie z
zasadami rachunkowości i polskim prawem) poniższe składniki płacowe
i pozapłacowe:
 wynagrodzenie zasadnicze, premie i nagrody (z wyłączeniem nagród jubileuszowych), w
tym premie o charakterze uznaniowym wynikające z regulaminu wynagrodzeń danej
instytucji ustalającego jednolite zasady dla wszystkich pracowników (także tych
niezaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z POIR);
 dodatek do wynagrodzenia za wykonywanie zadań lub funkcji w projekcie, pod warunkiem,
że wynagrodzenie zasadnicze pracownika otrzymującego dodatek nie jest finansowane ze
środków projektu współfinansowanego z POIR;
 dodatek funkcyjny za funkcje kierownicze pełnione w danej instytucji;
 dodatek specjalny, wynikający ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań;
 dodatek za wieloletnią pracę;
 wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego (proporcjonalnie do procentowego
zaangażowania danego pracownika w realizację projektu w miesiącu wystąpienia urlopu
 wypoczynkowego, a jeżeli nie można tego określić – w miesiącu poprzedzającym miesiąc
wystąpienia urlopu wypoczynkowego);

 wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w
zakresie ubezpieczeń społecznych (proporcjonalnie do procentowego zaangażowania
danego pracownika w realizację projektu w miesiącu wystąpienia niezdolności do pracy, a
jeżeli nie można tego określić – w miesiącu poprzedzającym miesiąc wystąpienia
niezdolności do pracy);
 dodatkowe wynagrodzenie roczne1 wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i
fundusze pozaubezpieczeniowe kwalifikowane proporcjonalnie do okresu, w jakim
pracownik realizował zadania na rzecz projektu;
 składka na:
- ubezpieczenie emerytalne, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
- ubezpieczenie rentowe,
- ubezpieczenie chorobowe,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- ubezpieczenie wypadkowe;
 składka na Fundusz Pracy;
 składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 zaliczka na podatek dochodowy.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego nr
6/2016 i uznaję się za związanego określonymi w niej wymaganiami i
zasadami postępowania.
4. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
5. W załączeniu Oświadczenie (Załącznik nr 1 do Formularza
ofertowego życiorys/CV.

__________________________
podpis osoby składającej ofertę

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2016
……………….…, dnia………………….
……………………………….. (imię i nazwisko)
……………………………….. (adres zamieszkania)
……………………………….. (dane kontaktowe)
……………………………….. (pesel)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany ……………………………., oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami udziału
w konkursie ofert nr 6/2016 (zapytanie ofertowe) ogłoszonym przez SI TECHNOLOGY Sp. z o. o.
ul. Górczewska nr 226C/26, 01-460 Warszawa oraz akceptuję ich treść. Oświadczam, iż posiadam
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
zlecenia. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczam, że nie jestem powiązany z SI TECHNOLOGY Sp. z o. o. lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
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.

__________________________
podpis osoby składającej ofertę

