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Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru Wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi
planowanej w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie - w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Dotyczy projektu: Budowa symulatora komputerowego do zdalnego szkolenia
pilotów na typ samolotu DA-20.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie usługi dotyczącej wprowadzenia
nowego produktu – Symulatora komputerowego do zdalnego szkolenia pilotów na
typ samolotu DA-20.
Celem zlecenia jest wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem badań i prac
rozwojowych w zakresie:
• opracowanie koncepcji rozwiązania (założenia, architektura)
• dobór optymalnej technologii (software / hardware)
• przygotowanie prototypu szkolenia przeznaczonego do testów w szkole
lotniczej na podstawie scenariusza merytorycznego EVIONICA
• doradztwo i konsultacje eksperckie.
Szkolenie projektowane będzie na typ samolotu DA-20-C1. Zakres merytoryczny
scenariusza opracowany został na podstawie oficjalnej dokumentacji samolotu AFM
(Airplane Flight Manual):
http://www.diamondaircraft.com/technical-publications/da20-c1/aircraft-flight-manual/
Usługi powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowanych
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 4 miesiące.

I. Kryterium dopuszczające:
Podmioty ubiegające się o zamówienie muszą spełnić łącznie następujące warunki,
niezależnie od innych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym:
Kadra naukowo-badawcza i inżynierska Oferenta powinna posiadać
udokumentowane doświadczenie w zakresie:
1. kompleksowego projektowania oprogramowania w technologii rzeczywistości
wirtualnej.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży oświadczenie, że
kadra naukowo-badawcza i inżynierska posiada doświadczenie w zakresie
kompleksowego projektowania oprogramowania w technologii rzeczywistości
wirtualnej.
Oferent oświadczy, że posiada dostęp do wszystkich wymaganych do realizacji
kompleksowej usługi zasobów technicznych (laboratoria, sprzęt badawczy,
aparatura, wyposażenie, specjalistyczne oprogramowanie informatyczne).
1. Oferent oświadczy, iż zapoznał się z Zapytaniem ofertowym, przyjął warunki w
nim zawarte i nie zgłasza zastrzeżeń.
2. Oferent oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Oferent oświadczy, iż zapewni wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem
ofertowym.
4. Oferent oświadczy, iż informacje zawarte w złożonej ofercie są zgodne ze
stanem faktycznym.
5. Oferent oświadczy, że nie występują żadne powiązania osobowe ani
kapitałowe pomiędzy Oferentem/Wykonawcą a Zamawiającym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia zgodności
złożonej przez Oferenta oferty ze stanem faktycznym, w tym również poprzez
wezwanie Oferenta do złożenia wyjaśnień. Brak wyjaśnień ze strony Oferenta będzie
skutkować wykluczeniem takiego Oferenta z postępowania. Ocenie i wyborowi
podlegać będą jedynie oferty ważne, sporządzone i złożone Zamawiającemu
zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

II. Kryterium rozstrzygające:
Całkowita cena wyrażona w złotych polskich za realizację zamówienia.
Maksymalną liczbę punktów (50) otrzyma oferent, który zaoferuje najniższą całkowitą
cenę netto za realizację zamówienia. Pozostali oferenci otrzymają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
C=

(ONajniższa/OBadana) x 50 pkt.

gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Oferentowi
ONajniższa – najniższa zaoferowana w postępowaniu cena
OBadana – cena zaoferowana w ofercie badanej
Podana przez Oferenta cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania niniejszego zamówienia.

Nie można składać ofert wariantowych.

Czas realizacji całości zamówienia wyrażony w miesiącach od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego.
Maksymalną liczbę punktów (50) otrzyma oferent, który zaoferuje najkrótszy czas
realizacji zamówienia wyrażony w miesiącach.
Pozostali oferenci otrzymują odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z
poniższym wzorem:
L = (LNajniższa / LBadana) x 50 pkt.
gdzie:
L - liczba punktów przyznanych Oferentowi
LNajniższa – najniższa liczba miesięcy realizacji całości zamówienia
LBadana – zaoferowana liczba miesięcy realizacji całości zamówienia w ofercie
badanej
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Oferent na podstawie kryteriów
rozstrzygających to 100 pkt.

III. Sposób oceny ofert:
1. Ocenie poddane zostaną oferty sporządzone i dostarczone zgodnie z
wymaganiami Zapytania ofertowego.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (kryteria dopuszczające
o których mowa w pkt. II) będzie dokonana wg kryteriów: „tak”/„nie” i zostanie
przeprowadzona w oparciu o złożone oferty (wraz z wymaganymi innymi
dokumentami). Niespełnienie przez Oferenta przynajmniej jednego warunku
udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem go z postępowania.
3. Oferty spełniające wszystkie kryteria dopuszczające zostaną poddane ocenie
kryteriów rozstrzygających.
IV. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty
1. Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy przesyłać na adres mailowy:
office@evionica.com
2. Termin przesyłania ofert: do dnia 25 stycznia 2018 roku.
3. Wszelkie dokumenty, które zostaną przez Oferenta złożone w niniejszym
postępowaniu powinny być sporządzone w języku polskim, ze skutkiem
pozostawienia bez rozpatrzenia Oferty.
4. Koszty przygotowania Oferty oraz jej dostarczenia ponosi Oferent.
V. Istotne warunki zamówienia
1. Złożona Oferta wiąże Oferenta przez 90 dni licząc od dnia wskazanego w
niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania.
2. Z Wykonawcą/Oferentem, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę (uzyska
najwyższą liczbę punktów) zostanie podpisana umowa, która będzie wiązać
strony w zakresie zamówienia.
3. Oferenci, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, po ogłoszeniu
wyników postępowania i wyborze ich ofert przez Zamawiającego, są
zobowiązani do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania
przyczyn takiego zakończenia postępowania.
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