
 
Załącznik nr 2 
do wniosku o dofinansowanie 
 

CZĘŚĆ A Zapytanie ofertowe 
 
1. Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego KMC-Services sp. z o.o.  

Adres siedziby ul. Balicka 56,  30-149 Kraków 

NIP 6772197307 

Osoba do kontaktu Winiarski Maciej 

Nr telefonu 694 472 814 

Adres e-mail m.winiarski@kmc-services.com.pl  

 

2. Dane dotyczące zamówienia: 

Rodzaj zamówienia (typ 
usługi) 

 

Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące: 

a) badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejętności, prowadzących do opracowania nowych produktów, 
procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do 
istniejących produktów, procesów lub usług;  

  

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są usługi przewidujące podwyższenie 
poziomu gotowości technologicznej (technology readiness levels – 
TRL) z poziomu II do poziomu IV.  Efektem prac badawczo-
rozwojowych będzie stworzony algorytm w warunkach 
laboratoryjnych. Następnie zostanie sprawdzony/przetestowany na 
danych historycznych pochodzących z  obecnego systemu WMS. 
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące  zadania w zakresie 
badań przemysłowych:  
 

1.Stworzenie algorytmu lokowania przyjmowanego, do 

magazynu, towaru w strefie składowania w oparciu o 

historyczne i bieżące dane o rotacji, strukturze strefy 

kompletacji, strukturze zamówień itp. Rozwiązanie problemu 

optymalnego lokowania towaru w strefie składowania. 

2.Stworzenie algorytmu rozlokowania towaru w strefie 

kompletacji w oparciu o historyczne i bieżące dane o rotacji, 

strukturze pakowania oraz strukturze zamówień. 

Rozwiązanie problemu optymalnego rozlokowania towarów 

w strefie kompletacji i określenia optymalnej ilości towaru 

składowanego w strefie kompletacji oraz optymalizacja 

ścieżki kompletacji. 

3.Stworzenie algorytmu pobierania, ze strefy składowania, 

towaru (na paletach) z dyspozycji wydań, optymalizacja 

pracy wózków widłowych, usprawnienie bieżącego 

zarządzania magazynem. Rozwiązanie problemu 
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optymalnego poruszania się wózków widłowych. 

4.Stworzenie algorytmu zarządzania zapasami w oparciu o 

dane sprzedażowe sklepów internetowych – big data. 

Rozwiązanie problemu jaki optymalny poziom zapasu 

poszczególnych produktów powinien być utrzymywany w 

magazynie. 

 

Nr CPV wg Wspólnego 
Słownika Zamówień 

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz 
pokrewne usługi doradcze 
73100000-3 Laboratoryjne usługi badawcze 
73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju  
73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań  
73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju 
 

Termin realizacji 
zamówienia 

od dnia 01.11.2017 do dnia 30.04.2018 

Termin i sposób składania 
ofert 

1)Termin składania ofert od dnia 28.07.2017 do dnia 07.08.2017 
2)Sposób składania ofert:  
a) osobiście na adres:  
b) drogą elektroniczną na adres e-mail:  
c) za pośrednictwem poczty na adres:  
(decyduje data wpływu),  
3)Oferty zostaną otwarte w dniu 08.08.2017 r. o godzinie 12.00 w 
siedzibie Zamawiającego.  
4) O wynikach konkursu Zamawiający zawiadomi Oferentów w 
terminie do 2 dni roboczych licząc od daty otwarcia ofert.  
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

Termin związania ofertą 120 dni 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 

Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie 
dokonywał oceny spełnienia warunku 

1. Podmiot należy do katalogu 
podmiotów uprawnionych do 
świadczenia usług badawczo-
rozwojowych i/lub usług 
proinnowacyjnych (w zależności od 
projektu) 

 
a) Jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy z dn. 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 
o której mowa w §3 ust. 1 pkt 12) Regulaminu, 
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A 
lub B, o której mowa w tej ustawie,  

b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum 
badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z 
dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa 
w §3 ust. 1 pkt 13) Regulaminu oraz posiadający 
siedzibę na terytorium RP,  

c) Niezależne jednostki, stanowiące 
akredytowane laboratorium (posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym 
obwieszczeniu Ministra Rozwoju w sprawie 
informacji o notyfikowanych jednostkach 
certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz 

http://www.cpv.com.pl/kod,73000000-2.html
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notyfikowanych laboratoriach), posiadające 
siedzibę na terytorium RP,  

d) Centra transferu technologii w rozumieniu 
ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) 
Regulaminu,  

e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, o 
której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu;  
 
f) Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki 
innowacji, tj. podmioty posiadające status 
ośrodków innowacji akredytowanych w ramach 
wdrożonego przez Ministerstwo Rozwoju systemu 
akredytacji ośrodków innowacji świadczących 
proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorstw 
(ujęte na aktualnej liście akredytowanych ośrodków 
innowacji);  
 
Podmioty dopuszczone przez Regulamin konkursu: 
NR RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 
 Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 816/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego  
z dnia 30 maja 2017 r. 
 
Ocena na podstawie oświadczenia zawartego w 
ofercie. 

 
2. Podmiot dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym do 
wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca musi posiadać potencjał umożliwiający 
realizację usługi tzn.: dysponuje własnym 
laboratorium technologicznym przystosowanym do 
przeprowadzenia wymienionych w przedmiocie 
zamówienia prac badawczych.   
 
Ocena na podstawie oświadczenia zawartego w 
ofercie. 

3. Podmiot dysponuje odpowiednim 
potencjałem kadrowym do 
wykonania przedmiotu zamówienia 

Kadra podmiotu posiada bardzo dobrą znajomość 
problematyki przetwarzania danych i algorytmiki, w 
tym innowacyjnych technik w informatyce, popartą 
doświadczeniem naukowym i komercyjnym 
 
Dysponowanie co najmniej 2 pracownikami 
naukowymi w stopniu minimum doktora  
w zakresie dyscypliny będącej przedmiotem 
zapytania ofertowego  
 

Ocena na podstawie oświadczenia zawartego w 
ofercie. 

 
4. Kryteria oceny ofert:  

Kryterium obligatoryjne cena 

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

80 Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 



Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 
cena 

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 1 

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium Czas 
realizacji  
 

Największa liczbę punktów ( 20 ) otrzyma oferta, która  termin wykonania 
zamówienia będzie najkrótszy. Punkty dla pozostałych ofert zostaną 
policzone wg wzoru: 
 
      Najmniejsza zaproponowana liczba miesięcy 
T= -------------------------------------------------------------   x 20 pkt  
      Liczba miesięcy badanej oferty  
 
 
   

20  

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 2 

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium … 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium … 

  

 
 
5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 

oferty 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko 

jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę.  

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o 
dofinansowanie. 

Informacja 
dotycząca 
powiązań 

kapitałowych  
lub osobowych 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o 
których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
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.   

 
Informacja 

dotycząca zmiany 
umowy 

 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia 
publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria 
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy). 



 
Informacja 
dotycząca 

finansowania 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie 
przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 
1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

 
 

……………………………………………………. 
(data i podpis Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2 
do wniosku o dofinansowanie 

CZĘŚĆ B Wzór oferty 
1. Dane oferenta: 

Nazwa oferenta  

Adres siedziby  

NIP  

Osoba do kontaktu  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
2. Dane dotyczące zamówienia: 

Opis przedmiotu 

zamówienia/zakres oferty 

 

Kod CPV  
(np. 73200000-4, 73210000-7, 

73220000-0) 

 

Cena netto zamówienia  

Cena brutto zamówienia 
(Cena zawiera wynagrodzenie za 

przeniesienie, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, 
wszelkich autorskich praw 

majątkowych do wykonanych prac i 
wyników badań oraz za 

przeniesienie wszelkich praw do 
dóbr własności przemysłowej i 

intelektualnej, które mogą powstać w 
związku z realizacją usługi

1
). 

 

Termin realizacji 
zamówienia 

od dnia … do dnia … 

Termin związania ofertą … dni 

 

3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii: 

 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał techniczny, który zostanie  wykorzystany 
do wykonania przedmiotu zamówienia: 

Lp. Nazwa urządzenia/aparatury/zasobów 
technicznych 

Sposób wykorzystania w ramach wykonywania 
przedmiotu zamówienia 

                                                           
1
 Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w  tym pola eksploatacji zostaną 

uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 



   

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do 
wykonania przedmiotu zamówienia: 

Lp. Imię i 
nazwisko 

Tytuł 
naukowy 
(jeśli 
dotyczy) 

Posiadane 
wykształcenie/
doświadczenie
/ umiejętności 

Zakres prac w ramach 
wykonywania 
przedmiotu zamówienia 

Forma zatrudnienia w 
ramach wykonywania 
przedmiotu 
zamówienia 

      

 

4. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy: 

1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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.   

2. Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez 

osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

5. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy): 

Dodatkowe informacje  

Nazwa załącznika  

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy


