
   
 

   

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr SOLARLINK/3/2019 
 

 

W ramach projektu pt. SOLAR LINK - Usieciowiony Sterownik Lamp Solarnych,  

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0874/17-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2019 r. 

Data upublicznienia zapytania ofertowego  



   
 

   

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

AMC TECH Sp. z o.o. 

ul. Pilotów 2e 

31-462 Kraków 

Tel. +48 (12) 362 97 60 

NIP: 6772385807 

REGON: 360618008 

 

Adres do korespondencji: 

AMC TECH Sp. z o.o. 

ul. Pilotów 2e 

31-462 Kraków 

 

Osoba do kontaktu:  

Marzena Wojtas 

Tel. +48 (12) 362 97 60 

E-mail: przetargi@amctech.pl 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

Udzielenie zamówienia następuje zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną  

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

 

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: www.amctech.pl 

 

II.1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze badawczo-rozwojowym 

dotycząca wykonania części prac na etapie badań przemysłowych i prac rozwojowych 

przedmiotowego projektu. Zakres zadań został przedstawiony poniżej. 

 

Badania przemysłowe: 

1. Konsultacje w zakresie algorytmów sterowania, 



   
 

   

 

2. Konsultacje w zakresie współpracy sterownika i serwera Solar Cloud w kilku 

scenariuszach, w tym ograniczonej mocy i awaryjnych. 

 

Prace rozwojowe: 

1. Opracowanie modeli efektywności wybranych architektur sieciowych oraz 

optymalizacja komunikacji w modelu wielkoskalowym (dla dziesiątków i setek tysięcy 

obiektów), 

2. Analiza wydajności systemu Solar Cloud, propozycje kierunków optymalizacji; 

reprezentacja i konfigurowalność wymagań norm oświetleniowych. 

 

 

II.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia: 

 

73000000-2: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 

doradcze 

 

II.3. Termin wykonania zamówienia 

 

Badania przemysłowe: do 31.03.2019 

Prace rozwojowe: od 1.10.2019 do 31.03.2020 (terminy mogą ulec zmianie) 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy  

z Zamawiającym. 

2. Wykształcenie wyższe techniczne. 

3. Stopień naukowy doktora nauk technicznych (lub wyższy). 

 

IV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim 

kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

» uczestnictwie 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 PO, 

» pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 



   
 

   

 

» pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej; 

» pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg 

załączonego wzoru – Załącznik nr 1. 

 

V. 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. 

 

VI. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

 

1. Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny  

i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia. 

2. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert i na 

załączonym formularzu oferty stanowiących Załącznik nr 2. 

3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami 

dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi 

Oferent. 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna zostać złożona: 

 

» osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres: 

AMC TECH Sp. z o.o. 

ul. Pilotów 2e 

31-462 Kraków 

 

» za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@amctech.pl 

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać 

„Zapytanie ofertowe nr SOLARLINK/3/2019”, a oferta wraz z wymaganymi 



   
 

   

 

załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej (przez osobę 

upoważnioną) oferty (format pdf). Podpisany oryginał należy dosłać pocztą. 

 

 

2. Termin składania ofert 

 

Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania 

przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia 

następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem 

ostatniego dnia tj. do północy. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.02.2019 r. 

 

VIII. TRYB ROZPATRZENIA OFERT 

 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona 

przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów. 

2. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego 

w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia ofert.  

3. W razie niejasności w trakcie analizy ofert Zamawiający może wystąpić do 

Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. W przypadku, gdy tylko 

jedna Oferta będzie wymagała wyjaśnień/uzupełnień, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo nieinformowania pozostałych Oferentów o przesłaniu wezwania do 

uzupełnienia Oferty. 

4. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od 

dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według 

następujących kryteriów: 
 

Cena brutto za usługę – waga 100 pkt. 

 

Sposób oceny: 100x 
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
 

 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

 

X.1. Inne istotne postanowienia 

 



   
 

   

 

1. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

2. Zamawiający może wezwać Oferenta do podpisania umowy w terminie 7 dni od 

daty ogłoszenia najkorzystniejszej oferty. Jeżeli Oferent, którego oferta została 

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.   

3. Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu 

z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach  

i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Cena przedmiotu zapytania – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki 

związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze 

publicznoprawnym i inne. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało 

podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. 

5. Dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia w przypadku zadziałania 

czynników, na które zarówno Zamawiający jak i Oferent nie mają wpływu, w tym 

wystąpienie tzw. siły wyższej. 

 

 

X.2. Zmiana umowy 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej  

z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z następujących powodów:  

» uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,  

» obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta, 

» okoliczności siły wyższej,  

» zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,  

» otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, 

terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których 

Zamawiający zostanie zobowiązany. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami 

współpracującymi 

 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 

  



   
 

   

 

Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań  

 

 

 

 

 

         (data, miejscowość) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi 

 

 

Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie 

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

» uczestnictwie 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 PO, 

» pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

» pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej; 

» pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 ………..………………………… 

podpis 

 

  



   
 

   

 

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

(data, miejscowość) 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr SOLARLINK/3/2019 dotyczące wyboru 

wykonawcy zamówienia w ramach projektu pt. SOLAR LINK - Usieciowiony Sterownik 

Lamp Solarnych, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego składam poniższą ofertę:  

 

 

Dane Oferenta 

Nazwa/Imię i nazwisko  

 

Adres   

 

PESEL   

 

NIP   

 

REGON   

 

KRS   

 

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

 

Data ważności oferty  

 

 



   
 

   

 

Odniesienie się do warunków udziału w postępowaniu: 
 

Warunek Spełniam – TAK/NIE Uwagi 

Wykształcenie wyższe 

techniczne. 

  

Stopień naukowy doktora 

nauk technicznych (lub 

wyższy). 

  

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty: 

Cena wynagrodzenia brutto za usługę:………………………. 

 

Oświadczenia oferenta: 

 

1. 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. 

2. Oświadczam, że zawarte w niniejszym formularzu ofertowym dane i informacje 

są prawdziwe. 

3. Ponadto oświadczam, że posiadam potencjał i doświadczenie niezbędne dla 

realizacji projektu. 

4. Do niniejszej oferty dołączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

» Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań  

 

 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do złożenia oferty 

 

 

Stanowisko służbowe 

 

 

 

Data i podpis 

 

 

 

 

 


