
                                                          
 
 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju      

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

 

Znak sprawy: ZO/1/2017      Jasionka, 22.09.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE – 

pracownik zespołu projektowego – umowa o dzieło (1) 
 

W związku z realizacją Projektu pn.:  „System rejestracji i identyfikacji statków 

powietrznych w obszarze lotniska” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w 

ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży 

nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP,  Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój,  2014-2020.  

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Nazwa firmy: PnP Systems Sp. z o.o. 

Siedziba:  36-002 Jasionka 954 lok. 323 

NIP: 522-300-23-98 

REGON: 146464373 

 

2. Osoba odpowiedzialna za zamówienie po stronie Zamawiającego: 

 

Agnieszka Gątarska, e-mail:agnieszka.gatarska@pnpsystems.com.pl, 17 7736910 

 

3. Charakter postępowania: dostawy, roboty budowlane, usługi. 

 

4. Tryb udzielenia zamówienia: 

Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Przewodniku 

kwalifikowalności – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

5. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 

22.09.2017 

6. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji związanej z realizacją Projektu pn.: 

„System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu 

innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB 

Pilotażu ScaleUP,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  2014-2020.  

 

Pracownik zespołu projektowego (1) odpowiedzialny będzie za opracowanie 

dokumentacji technicznej i projektowej oraz świadczenie konsultacji w zakresie 

opracowanej dokumentacji.    

 

Informacja na temat przedmiotu projektu oraz szczegółowy zakres przedmiotu 

zapytania ofertowego – załącznik nr 1. 
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7. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

KOD CPV ZAMÓWIENIA: 

72000000 – 5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania 

oprogramowania, internetowe i wsparcia, 

71241000 – 9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

 

8. Termin realizacji Przedmiotu oferty: 

 

Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego określony w załączniki nr 1. 

 

9. Forma, miejsce oraz termin złożenia oferty: 

a) Ofertę należy złożyć do dnia 03.10.2017 do godziny 16:00. 

b) Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Decydujące znaczenie 

dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego.  

c) Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie w biurze firmy pod adresem 

36-002 Jasionka 954 lok. 323. Na kopercie należy zamieścić dopisek „oferta 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ZO/1/2017”. 

d) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 3 dni o daty zamknięcia 

procedury przyjmowania ofert; w takiej samej formie jak ogłoszenie 

o zapytaniu. 

  

10. Sposób przygotowania oferty: 

 

a) Oferta musi zawierać następujące elementy: 

 dane indentyfikacyjne oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail), 

 datę przygotowania i termin ważności oferty, 

 kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto z realizacji przedmiotu 

zapytania ofertowego, 

 podpis osoby składającej ofertę. 

b) Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

c) Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki: 

 CV Wykonawcy, 

 oświadczenie o braku powiązań zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

11. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) Do udziału w postepowaniu i składania ofert zaproszone są osoby 

o kompetencjach i doświadczeniu zbliżonym do opisanych w załączniku nr 1. 

b) Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo  

z Zamawiającym. 

 

12. Kryteria wyboru oferty: 

Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione 

przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj.  

 Kwota wynagrodzenia brutto – 100 pkt (100%) wagi.   
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

 

13. Postanowienia końcowe: 

a) Zamawiający przewiduje możliwość anulowania zapytania ofertowego lub 

zmianę jego treści/zamknięcia przetargu bez wybrania oferty - bez podania 

przyczyny. Zmiana treści zapytania ofertowego musi nastąpić przez upływem 

terminu składania ofert. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez 

wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze 

złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 

Powyższe zostanie niezwłocznie przekazane wszystkim, którzy otrzymali 

zapytanie ofertowe/złożyli oferty. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego 

oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana 

przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na 

realizację zamówienia 

c) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.  

d) Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty 

cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego 

i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

e) Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do 

odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 
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Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego ZO/1/2017  
 

Jasionka, 22.09.2017 
Miejscowość, data 

 

 

DOKŁADNY OPIS ZAMÓWIENIA 

 

I. Ogólny opis projektu 

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej systemu rejestracji i 

identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska. Dokumentacja powinna opisywać 

główne komponenty systemu czyli zestaw kamer rejestrujących podejście do lądowania, 

oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków, system przetwarzania, baza danych z 

interfejsem do portalu Eurocontrol Network Manager (NM) umożliwiającego pozyskanie 

podstawowych danych dotyczących operacji lotniczych pozyskanych z systemów kontroli 

ruchu lotniczego. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiający poszukuje osoby: 

 Doświadczenie w tworzeniu architektury systemów IT lub rozwijania systemów 

zarzadzania ruchem lotniczym 

 Doświadczenie zawodowe w instytucjach branży lotniczej  

 Biegła znajomość języka angielskiego  

 Odbyte szkolenie potwierdzone certyfikatami publikowanymi przez EUROCONTROL 

Zakres prac pracownika: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w szczególność wymagania funkcjonalne, 

projekt techniczny oraz harmonogram realizacji a także świadczenie konsultacji w 

zakresie opracowanej dokumentacji projektowej. 

 Termin wykonania nie później niż do 18.10.2017 

 Format opracowania: wersja papierowa oraz na nośniku CD  

 Forma odbioru – protokół zdawczo – odbiorczy 

rozliczenia za wykonaną prace: Umowa o dzieło z przeniesieniem na Zamawiającego 

majątkowy praw autorskich oraz majątkowych praw zależnych do wytworzonej dokumentacji. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZO/1/2017  

 

……………………………….. 
Miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY  

              

Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………… 

PESEL:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji pracownik zespołu 

projektowego (1) w związku z realizacją W związku z realizacją Projektu pn.: 

„System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu 

innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB 

Pilotażu ScaleUP,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  2014-2020 niniejszym 

składam następującą ofertę: 

Kwota wynagrodzenia za wykonanie wszystkich zadań wskazanych 

w zapytaniu ofertowym nr ZO/1/2017 brutto: …………………………………..  zł 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do 

niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am informacje konieczne do przygotowania 

oferty.  

Oświadczam, że termin ważności złożonej przeze mnie oferty wynosi 30 dni 

kalendarzowych od dnia złożenia oferty.  

Nie byłem/ nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla 

potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania 

umowy oraz pozostałej dokumentacji kadrowej niezbędnej do realizowania projektu w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

Do niniejszego formularza załączyłem/am następujące dokumenty, które stanowią 

jednocześnie integralną część mojej oferty: 

 Curriculum Vitae 

 Oświadczenie o braku powiązań  

 

…………………..……………… 

Podpis 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZO/1/2017  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji pracownik zespołu 

projektowego (1)  w związku z realizacją  Projektu pn.  „System rejestracji 

i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach 

Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 

Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP,  Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  2014-2020.   Oświadczam, iż nie jestem powiązany/a 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  

  

…………………………………………………………………………….. 

data i podpis 

 


