
  
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RIKE/2/2017 

w ramach planowanego do realizacji projektu pn.: Opracowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów 

energetycznych, w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotyczące wyboru kandydata na stanowisko 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA B+R w przedmiotowym projekcie. 

 

Zamawiający: 

AMC TECH Sp. z o.o. 

ul. Pilotów 2e, 31-462 Kraków 

NIP: 6772385807 

 

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie: 

• współudział w realizacji projektu badawczego, a w tym m.in. w walidacji rezultatów badań, postępu 

prac po każdym etapie aż do osiągnięcia pożądanych efektów, 

• wsparcie Kierownika B+R w: 

o koordynowaniu realizacji prac badawczych dla projektu na podstawie dostępnych 

dokumentów, w tym przede wszystkim wniosku o dofinansowanie, 

o zbieraniu i opracowywaniu wyników badań realizowanych w ramach projektu, 

o sprawdzaniu, zatwierdzaniu raportów z przeprowadzonych badań, analiz oraz symulacji, 

o sprawdzaniu i zatwierdzaniu dokumentacji rozwiązań technologicznych, 

o ocenie pracy członków zespołu B+R. 

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń. 

  



  
 

Data ogłoszenia zapytania 07.11.2017 r. 

Termin składania ofert 15.11.2017 r. 

Kody CPV 73000000-2: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 
oraz pokrewne usługi doradcze 
73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

Rodzaj umowy  Umowa zlecenie – rozliczana na podstawie ewidencji czasu 
pracy. Miesięczne zaangażowanie ok. 60-80 godzin. 

Okres realizacji umowy Okres trwania projektu: 01.05.2018-31.10.2020  
(z możliwością zakończenia wcześniejszego lub późniejszego 
umowy) 

Miejsce realizacji umowy Siedziba Zamawiającego  

Warunki udziału w postępowaniu 1. Posiada znajomość zagadnień związanych z : 

 energetyką cieplną; min. 3 lata pracy w tej dziedzinie 
przemysłu (lub ciągłej współpracy) 

 sterowaniem procesami przemysłowymi lub 
robotami 

 tworzeniem, projektowaniem, implementacją, 
testowaniem i utrzymaniem oprogramowania do 
zastosowań przemysłowych 

 zagadnieniami akwizycji danych, przetwarzania 
sygnałów, przemysłowych baz danych, interfejsów 
użytkownika 
 

2. Posiada wykształcenie wyższe o profilu technicznym na 
kierunku Elektronika, Informatyka, Automatyka i Robotyka 
albo pokrewnym. 
3. Doświadczenie w zarządzaniu (min. 1 rok zatrudnienia na 
stanowisku kierowniczym) 
4. Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów 
badawczo-rozwojowych, w tym nadzorowanie 
zadań/projektów realizowanych w ramach projektów B+R. 
 

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu  
o następujące kryterium: 
 
Cena brutto za 1 godz. pracy – waga 100 pkt. 
 

Niezbędne elementy oferty  Datę sporządzenia oferty 

 Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer 
NIP, numer PESEL  

 Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy 

 Podpis wykonawcy 

 CV –dokumentujące spełnienie wymagań stawianych 
Kandydatom, określonych w części „Warunki udziału 
w postępowaniu” 

 W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 



  
 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 
tekst jednolity: Dz.U. z 2014r.,poz.1182 ze zm.). 

 

Sposób składania oferty Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do 
niniejszego oferty zapytania. 
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: 
info@amctech.pl lub dostarczona osobiście, przesyłką 
pocztową na adres Zamawiającego: ul. Pilotów 2e, 31-462 
Kraków. 

Odrzucenie oferty Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy: 
1. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w 
postępowaniu określonych przez Zamawiającego w 
niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie 
uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach 
określonych w Zapytaniu Ofertowym. 
3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania 
Ofertowego. 
4.Oferta została złożona po terminie. 

Wykluczenie Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty 
powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub 
spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy 
próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony 
przez IŻ PO, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) 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. 

Pozostałe informacje Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub 
uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed  upływem 
terminu na składanie ofert. 
Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 
Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie  
www.amctech.pl. Jeżeli wprowadzone zmiany lub 
uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały 

mailto:info@amctech.pl
http://www.amctech.pl/


  
 

zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 
Szczegółowy opis Projektu oraz przedmiotu badań może być 
przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu 
umowy o poufności. 

 

  



  
 
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy do zapytania ofertowego nr RIKE/2/2017 

 

 

(data, miejscowość) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr RIKE/2/2017 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia  

w ramach planowanego do realizacji projektu pn. Opracowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów 

energetycznych, w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego składamy poniższą ofertę:  

Dane Oferenta 

Imię i nazwisko  

Adres   

PESEL  

NIP  

Adres e-mail  

Telefon  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

Data ważności oferty  

 

Zobowiązania Oferenta: 

 

Zobowiązuje się wykonywać następujące zadania na stanowisku Zastępcy Kierownika B+R  

w przedmiotowym projekcie:  

• współudział w realizacji projektu badawczego, a w tym m.in. w walidacji rezultatów badań, postępu 

prac po każdym etapie aż do osiągnięcia pożądanych efektów, 

• wsparcie Kierownika B+R w: 

o koordynowaniu realizacji prac badawczych dla projektu na podstawie dostępnych 

dokumentów, w tym przede wszystkim wniosku o dofinansowanie, 

o zbieraniu i opracowywaniu wyników badań realizowanych w ramach projektu, 

o sprawdzaniu, zatwierdzaniu raportów z przeprowadzonych badań, analiz oraz symulacji, 

o sprawdzaniu i zatwierdzaniu dokumentacji rozwiązań technologicznych, 

o ocenie pracy członków zespołu B+R. 

Cena wynagrodzenia brutto za godzinę pracy:………………………. 

 



  
 
Oświadczenia Oferenta: 

 Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. W przypadku 

uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie  

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 Oświadczam, że zawarte w niniejszym formularzu ofertowym dane i informacje są  

prawdziwe. 

 Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między beneficjentem 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IŻ PO, 

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. 

 Ponadto oświadczam, że posiadam potencjał i doświadczenie niezbędne dla realizacji 

projektu. 

 

Odniesienie się do warunków udziału w postępowaniu: 

 

Warunek Spełniam – TAK/NIE Uwagi 

Wykształcenie wyższe 
techniczne na kierunku 
Elektronika, Informatyka, 
Automatyka i Robotyka albo 
pokrewnym. 

  

Znajomość zagadnień 
związanych z : 
•energetyką cieplną; min. 3 
lata pracy w tej dziedzinie 
przemysłu (lub ciągłej 
współpracy) 
•sterowaniem procesami 
przemysłowymi lub robotami 
•tworzeniem, projektowaniem, 
implementacją, testowaniem i 
utrzymaniem oprogramowania 
do zastosowań przemysłowych 
•zagadnieniami akwizycji 
danych, przetwarzania 

  



  
 

sygnałów, przemysłowych baz 
danych, interfejsów 
użytkownika 

Doświadczenie w zarządzaniu 
(min. 1 rok zatrudnienia na 
stanowisku kierowniczym) 

  

Doświadczenie w realizacji 
projektów badawczo - 
rozwojowych, w tym 
nadzorowanie zadań/projektów 
realizowanych w ramach 
projektów B+R. 

  

 

 

 

 

 

…………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

Załączniki do oferty: 

1. CV dokumentujące posiadane doświadczenie 

2. ……………………………………. 

 

 


