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Zapytanie ofertowe nr SOLARLINK/2/2018 

 

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

realizowanego 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 AMC TECH Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie 

oferty cenowej na: licencje oprogramowania do procesorów rodziny Cortex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2018 r. 

Data upublicznienia zapytania ofertowego 
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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:  

Tomasz Potaczała 

Tel. +48 604 500 710 

E-mail: tpotaczala@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 

 

II.1. Przedmiot zamówienia 

 

AMC TECH Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przestawienie oferty cenowej na licencje 

oprogramowania do procesorów rodziny Cortex. Mają one pozwolić na 

zaprogramowanie następujących rodzin procesorów: 

 Cortex-M0/M0+, 

 Cortex-M1, 

 Cortex-M3, 

 Cortex-M4/M4F, 

 Cortex-M7. 
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Pakiet oprogramowania ma zawierać oprogramowanie niskopoziomowe programu 

startowego (booltoadera) dla każdej z rodziny oraz interfejs użytkownika pozwalający 

na aktualizację oprogramowania poszczególnych procesorów. Interfejsem do 

aktualizacji oprogramowania wbudowanego ma być port szeregowy poszczególnych 

procesorów. 

Dla każdej z rodzin ma powstać oddzielny pakiet, umożliwiający niezależną pracę na 

maszynach operatorskich (komputerach osobistych) w środowisku Windows. 

Licencja oraz prawa autorskie realizowane  w trakcie zlecenia po jego zakończeniu 

mają zostać przeniesione na Zamawiającego. 

 

 

II.2. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia/dostawy: nie dłuższy niż 30 dni od momentu złożenia 

zamówienia.  

Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego ul. Pilotów 2e, 31-462 Kraków 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. 

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. W przypadku 

stwierdzenia, że dostarczone produkty są uszkodzone, posiadają wady 

uniemożliwiające ich używanie, nie spełniają wymagań stawianych przez 

Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, na własny koszt. 

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wyłącznie 

wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane 

parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. 

Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. 

Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy 

tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej 

specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów 

określonych przez Zamawiającego. 

4. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być nowe i bez wad. 

 

IV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

1. Odrzuceniu podlegają oferty: 

» których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu 

zamówienia; 
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» złożone przez Oferenta niespełniającego warunków, określonych w niniejszym 

zapytaniu. 

2. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników 

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie 

przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odrzucić oferty, które zawierają rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający odrzuca 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 

5. 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 w szczególności poprzez: 

» uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

» posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO, o ile niższy próg nie 

wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO, 

» pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

» pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej; 

» pozostawanie 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 2. 

 

V. 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 1. 

3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami 

dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego. 
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4. Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem 

podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza. 

5. Zamawiający ma prawo zażądać od Oferentów przedstawienia specyfikacji 

technicznych, kart katalogowych oraz deklaracji zgodności (jeśli dotyczy) oferowanych 

produktów.  

6. Zamawiający ma prawo zażądać od Oferentów przedstawienia specyfikacji 

ilościowej wraz z kosztami jednostkowymi oferowanych produktów. 

7. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej lub elektronicznej. Ofertą w formie 

elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta 

elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej –  

w formie skanów podpisanych (przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta) 

dokumentów.  

8. Oferta musi być ważna co najmniej 21 dni. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 

 

VI. 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/2/2018”, 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: 02.10.2018 r. 

 

VII. TRYB ROZPATRZENIA OFERT 
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1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona 

przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych 

kryteriach oceny oferty. 

2. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego 

w terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia ofert.  

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

Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia.  

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

dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według 

następujących kryteriów: 

 

KRYTERIA 

OCENY 
PUNKTACJA SPOSÓB OCENY 

 

Cena netto1 

 

100 punktów 100x 
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
 

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie 

uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punktacja będzie zaokrąglana 

w górę do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na 

każdym etapie i bez podawania przyczyn. 

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

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

3. 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. 

4. 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. 

                                                           
1
 W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu 

poprzedzającym przeprowadzenie oceny. 
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X. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami 

współpracującymi 
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Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy 

 

 

 

 

 

(data, miejscowość) 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr SOLARLINK/2/2018 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 składamy poniższą ofertę:  

 

Tabela 1. Dane Oferenta 

Dane Oferenta 

Nazwa/Imię i nazwisko  

 

Adres   

 

PESEL   

 

NIP  

 

REGON  

 

KRS  

 

Dane Osoby Kontaktowej 

Imię i Nazwisko  

 

Adres e-mail  

 

Telefon  
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Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

 

Data ważności oferty  

 

 

Tabela 2. Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. 

 

Nazwa parametru Wartość parametru2 

Licencja na oprogramowanie dla Cortex-M0/M0+ 

Oprogramowanie pracujące w środowisku 

Windows i pozwalające na zaprogramowanie 

kontrolera 

 

Oprogramowanie niskopoziomowe programu 

startowego 

 

Możliwość pracy na kilku stanowiskach 

roboczych PC w jednej podsieci 

 

Licencja dożywotnia na oprogramowanie  

Licencja na oprogramowanie dla Cortex-M1 

Oprogramowanie pracujące w środowisku 

Windows i pozwalające na zaprogramowanie 

kontrolera 

 

Oprogramowanie niskopoziomowe programu 

startowego 

 

Możliwość pracy na kilku stanowiskach 

roboczych PC w jednej podsieci 

 

Licencja dożywotnia na oprogramowanie  

Licencja na oprogramowanie dla Cortex-M3 

Oprogramowanie pracujące w środowisku 

Windows i pozwalające na zaprogramowanie 

kontrolera 

 

Oprogramowanie niskopoziomowe programu 

startowego 

 

Możliwość pracy na kilku stanowiskach 

roboczych PC w jednej podsieci 

 

Licencja dożywotnia na oprogramowanie  

Licencja na oprogramowanie dla Cortex- M4/M4F 

Oprogramowanie pracujące w środowisku 

Windows i pozwalające na zaprogramowanie 

kontrolera 

 

Oprogramowanie niskopoziomowe programu 

startowego 

 

Możliwość pracy na kilku stanowiskach  

                                                           
2
 Dla parametrów niemierzalnych proszę wpisać TAK lub NIE w zależności czy oferta spełnia dany parametr.  
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roboczych PC w jednej podsieci 

Licencja dożywotnia na oprogramowanie  

Licencja na oprogramowanie dla Cortex-M7 

Oprogramowanie pracujące w środowisku 

Windows i pozwalające na zaprogramowanie 

kontrolera 

 

Oprogramowanie niskopoziomowe programu 

startowego 

 

Możliwość pracy na kilku stanowiskach 

roboczych PC w jednej podsieci 

 

Licencja dożywotnia na oprogramowanie  

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty 

Nazwa Parametru Cena netto 
Licencja na oprogramowanie dla Cortex-M0/M0+  

 
Licencja na oprogramowanie dla Cortex-M1  

 
Licencja na oprogramowanie dla Cortex-M3  

 
Licencja na oprogramowanie dla Cortex- M4/M4F  

 
Licencja na oprogramowanie dla Cortex-M7  

 

Suma cena netto  

 

Suma cena brutto  

 

Wartość VAT  

 

 

Termin i sposób płatności 

Termin płatności  

 

Sposób płatności  

 

 

Termin realizacji zamówienia: ………………………. 
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Oświadczenia oferenta: 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta 

zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu. 

2. Do niniejszej oferty dołączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

» Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami 

współpracującymi 

 

 

Imię i Nazwisko osoby 

upoważnionej do złożenia oferty 

 

 

Stanowisko służbowe  

 

 

Data i podpis  
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Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami 

współpracującymi 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi 

 

 

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 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. 

 

Pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania. 

 

 

 

 

 

 ……………………..………………………… 

Podpis 

 

 


