Kleosin, 27.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 12/2018

Przedmiot zapytania ofertowego: Wykonanie rycin do instrukcji opracowanego programu rehabilitacji i
zapobiegania schorzeniom zwyrodnieniowym narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu biodrowego
Dane zamawiającego: INSTYTUT INNOWACJI i TECHNOLOGII
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ SP. Z 0.0.
Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
instytutpb.com

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., realizujący projekt
„Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz
Uniwersytetem w Białymstoku, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach
programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w
jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania
ofertowego na wykonanie rycin do programu rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom
zwyrodnieniowym narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu biodrowego, który będzie
wykorzystywany w projekcie „Program rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom zwyrodnieniowym
narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu biodrowego – opracowanie ćwiczeń oraz urządzeń ”.
Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:
1. Kalkulacja powinna zawierać cenę netto oraz brutto.
2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl
4. Zakładany termin wykonania projektu: 20 czerwiec 2018.
5. Termin składania ofert: 04.05.2018 r. Decyduje data przesłania e-maila.

Zakres zakupu:
L.P. Nazwa
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Specyfikacja

Ilość

Projekt graficzny rycin przygotowany w wersji
papierowej techniką rysunku oraz elektronicznej,
przedstawiających sylwetkę postaci. Ryciny będą
odzwierciadlały statyczne położenie postaci w trakcie
Charakterystyka
wykonywania ćwiczeń i/lub ze szkicami ruchów
(strzałki pokazujące kierunek ruchu) oraz prototypu
urządzenia
wspomagającego
ćwiczenia.
Kolor
Skala odcieni szarości i/lub inna (np.RGB, CMYK)
Wykonanie rycin do
Forma
zapisu
instrukcji
Wersja elektroniczna w grafice wektorowej
elektronicznego
opracowanego
Wykorzystanie Wykorzystanie zgodnie z preferencjami
programu
rycin
zamawiającego
rehabilitacji
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Opis ćwiczeń

Zostanie dostarczony wykonawcy
po podpisaniu
umowy przez Instytut Innowacji i Technologii
Politechniki Białostockiej Sp. z o.o na wykonanie
usługi.
Przykładowy opis: Pozycja wyjściowa: Leżenie na
plecach. Kończyny dolne zgiąć w stawach kolanowych,
stopy ustawić w pozycji zgiętej, podudzia ustawić
równolegle do podłogi, kolana złączone. Miednica w
pozycji neutralnej. Brzuch wciągnąć. Klatkę piersiową
rozciągnąć. Kończyny górne ułożyć wzdłuż ciała,
dłonie wcisnąć w podłoże, barki opuścić, szyję
wydłużyć.
Dostawa w cenie zakupu za wykonanie rycin na
adres:

INSTYTUT INNOWACJI i TECHNOLOGII
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ SP. Z 0.0.
Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
Informacje
dodatkowe

Oferta

Forma płatności

Termin dostawy: do 30 dni od podpisania
umowy.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia
postępowania ofertowego.
Szczegółowe wytyczne znajdują się w siedzibie
Zamawiającego i zostaną przekazanie Wykonawcy po
podpisaniu klauzuli poufności.
Oferta musi zawierać:
- Dokładną specyfikację oferowanych rycin
(przykładowy rysunek),
- Cenę netto oraz brutto,
- Okres gwarancji (możliwość naniesienia poprawek
zgodnie z uwagami zamawiającego),
- Termin realizacji zlecenia,
- Warunki płatności,
- Sposób dostawy.
Zasady składania oferty:
● Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
● Na ofertę składa się:
A. Wypełniony formularz ofertowy zawarty w
Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
uwzględniający:
1) Specyfikację cenową oferty
2) Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca
zdolnymi do wykonania zamówienia (min. 1
osoba).
B. Podpisane przez osoby upoważnione
oświadczenie o braku osobowych i
kapitałowych powiązań z Zamawiającym –
wzór oświadczenia – Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.
Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia
faktury przez Wykonawcę, wystawionej na podstawie
protokołu odbioru zamówienia.
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Kryteria wyboru

Kryteria formalne:
- Termin nadesłania ofert;
- Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym;
- Oferent dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną
do wykonania pełnego zakresu zamówienia;
- Zgodność przysłanych przykładowych rycin z
oczekiwaniami zamawiającego.
Kryteria pozostałe punktowane:
- Termin realizacji zamówienia,
- Cena.
Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje
odrzuceniem oferty.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
kryterium A – 70 pkt. (70%) oraz kryterium B 30 pkt
(30%) .
Liczba punktów w kryterium A będzie przyznawana
według poniższego wzoru:
Pi = [Cmin/Ci] x 100 pkt,
gdzie:
• Pi – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium
„cena”
• Cmin– najmniejsza cena całkowita brutto ze
wszystkich cen zaproponowanych przez
wszystkich oferentów
• Ci – cena całkowita oferty nr „i”.
Liczba punktów w kryterium B będzie przyznawana
według poniższego wzoru:
Pi = [Tmin/Ti] x 100 pkt,
gdzie:
• Pi – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium
„termin realizacji”
• Tmin– najkrótszy termin realizacji ze wszystkich
zaproponowanych przez wszystkich oferentów
• Ti – termin realizacji oferty nr „i”.
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