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AiterPage Sp. z o.o.
ul. Alzacka 1612

03-972 Warszawa

NIP:5213653177
tel. +48 600337557
+48 606242774

htto://a lterpaRe.pl
kontakt@alterpage.pl

Warszawa 04.Ot.20L7
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ RPMA.01.02.00-14-5581/16
Kategoria ogfoszenia:
Ustugi

Podkategoria ogfoszenia:
Usiugi badawcze

Miejsce realizacji zam<iwienia:
Wojew6dztwo: cata Polska
Powiat: Wszystkie

Tytul projektu:

Prace badawcze nad stworzeniem nowoczesnych algorytm6w wspierajqcych procesy
sprzedo2owe

Opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest zlecenie prac badawczo-rozwojowych Jednostce Naukowej,
wynikiem kt6rych bqdzie stworzenie serwisu internetowego, kt6ry umo2liwia wtadcicielowi
dowolnego biznesu internetowego zdefiniowanie okredlonych dziaiari, kt6re majq siq
wykonai po okreilonych zachowaniach Internaut6w. Dziaianiami takimi mogq byi:
wydwietlenie siq popupu, wy6wietlenie siq grupy popup6w, wystanie maila, wystanie
powiadomienia na stronie, zmiana zawarto5ci strony, wy6wietlenie formularza
kontaktowego, wySwietlenie ankiety, wydwietlenie oceny, przekierowanie u2ytkownika do
wybranej podstrony w serwisie. Tego typu rozwiqzania w naszym przypadku bqdq nowoSciq
na rynku marketingu internetowego. Inne podobne uslugi tego typu cechujq siq wysokim
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poziomem skomplikowania i najczq6ciej sq one realizowane poprzez wyspecjalizowane
agencje, dysponujqce wykwalifikowanym personelem program istycznym. Dodatkowo
wlaiciciel danego biznesu nie jest w stanie sam skonfigurowa6 ustugi do swoich potrzeb i
musi prosi6 zewnqtrzne podmioty o pomoc. Firma powierzy realizacjq ww. zadania Jednostce
Naukowej, kt6ra bqdzie odpowiedzialna za przeprowadzenie prac badawczych zwiqzanych z
przygotowaniem algorytm6w oraz symulacji matematycznych, na podstawie kt6rych
zostanie zaprojektowany szkielet aplikacji. W zwiqzku z tym, 2e prototyp oprogramowania
powinien wykorzystywai sieci uczqce siq konieczne jest przeprowadzenie prac przez podmiot
zewnqtrzny/ kt6ry posiada odpowiednie doiwiadczenie w tym zakresie, jak r6wnie2
odpowiednie zasoby lu dzkie.
Integralnq czqSciq zam6wienia jest dostarczanie szczeg6iowego raportu wykonanego w
jgzyku polskim.

Kod CPV uslugi:

73100000-3 - Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zam6wienia
Termin realizacji zam6wienia: od 3L.Ot.2Ot7 r.
Warunki udziafu w postqpowaniu

O udzlelenie zam6wienia mogE siQ ubiegai wykonawcy potwierdzajqcy spetnienie

ni2ej

wymienionych warunk6w:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

sq podstawowq jednostkq organizacyjn4 uczelni

w rozumieniu statut6w tych uczelni,
sq jednostkq naukowq Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 6!9, z poin. zm.2),
sa instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 6L8, z p62n. zm.3l,
sq innymi jednostkami organizacyjnymi niewymienionymi powy2ej, posiadajqce
siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bqdqce organizacjami
prowadzqcymi badania i u powszech n iajqcym i wiedzq w rozumieniu art.2 pkt 83
rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 657/2Ot4 z dnia L7 czerwca 2014 r. uznajqcego
niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnqtrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2O14, str. L) oraz przyznanE kategoriq
naukowq A+, A albo B, o kt6rej mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach
finansowania n au ki.
Posiadajq wiedzq i doSwiadczenie w badaniach kt6re majq byi przedmiotem projektu
Dysponujq potencjalem technicznym do wykonania zam6wienia.
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ol Dysponujq osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.
h)

Znajdujq sie w sytuacji ekonomicznej
wvkonanie zam6wienia.

i finansowej, kt6ra pozwoli na nale2yte

i) W trakcie realizacji projektu zaproszq do testowania i

opiniowania produktu

potencjalnych u2ytkownik6w koricowych

Kryteria oceny iopis sposobu przyznawania punktacji

a) Oferty, kt6re nie bqdq odpowiadai wymogom okre(lonym w

niniejszym Zapytaniu

ofertowym zostanq odrzucone. Pozostale oferty zostanq dopuszczone do oceny
ktowej
Ocena ofert w niniejszym postepowaniu w ka2dej z czqsci przedmiotu zam6wienia
bqdzie dokonana wg nastqpujacych kryteri6w:
pu n

b)

Cena

-

waga: 80 % (80 pkt)

WczeSniejszy Termin realizacji- waea:20% (2O

pkt\

Wz6r
Cn

x 80 punkt6w, gdzie:

Pc=
cb

Pc- punkty w kryterium ceny
CN

* cena netto

najni2sza

cena netto badanej oferty

CB -

W kryterium Termin realizacji punkty zostana przyznane (z doktadnosciq do dwoch miejsc po
przecinku ) zgodnie ze wzorem:
TRn
D+.

x 20 punkt6w, gdzie:

TRb

Ptr - punkty w kryterium termin realizacji
TRn

- termin

realizacji najkr6tszy (mierzony w tygodniach)
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realizacji badanej oferty (mierzony w tygodniach)

Warunki zmiany zam6wienia i umowy
Wszelkie zmiany w umowie, kt6ra zostanie zawarta w wyniku postqpowania, wymagajq
formy pisemnej, pod rygorem niewainoSci.

a)
b)
c)
d)
e)

Dopuszcza siQ przyszla zmianq warunk6w zam6wienia w kwestii:

wystapienia uzasadnionych zmian

w

zakresie

i

sposobie wykonywania przedmiotu

zam6wienia
wystqpienia obiektywnych przyczvn niezale2nych od Zamawiajqcego iwykonawcy
wystqpienia okolicznoSci bqdqcych wynikiem dzialania sily wy2szej
zmiany istotnych regulacji prawnych
terminu realizacji zam6wienia - w przypadku wystEpienia problem6w technicznych po
stronie uczelni, w przypadku nie dostarczania na czas odpowiedzi technicznych na
pytania uczelni, w przypadku problem6w z ptynno5ciq rozliczenia projektu unijnego

Termin skfadania ofert:
71,.OL2O17 r. do godziny 9.00

Miejsce i spos6b skfadania ofert:
1". Oferty

r
r

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

sktadai:
przesytajEc je drogq elektronicznq na adres e-mail: kontakt@a lterpase. pl
osobiScie lub drogq pocztowq na adres: ul. Alzacka t6/2, 03-972 Warszawa
Ofertq nale2y zloiy( na formularzu oferty, stanowiEcym Zalqcznik nr. 1do niniejszego
Zapytania ofertowego podpisanq przez osoby upowa2nione do reprezentowania
Oferenta i opatrzonE pieczqtkq.
Oferty zlo2one po terminie nie bqdq rozpatrywane
Oferty muszq byi zto2one w jqzyku polskim
Prosimy o podanie terminu realizacji okre6lajqc ilo6i miesiqcy
Prosimy o podanie cen w w PLN w warto6ciach netto (nie zawierajqcych podatku
VAT) oraz w wartoiciach brutto. Wymienione wartoici w ofercie (kwota netto,
brutto) nale2y podai w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku
Cena oferty winna zawierai naleiny VAT. Prawidtowe ustalenie VAT naleiy do
obowiqzk6w wykonawcy - zgodnie z przepisami ustawy z dnia LL marca 2004 roku o
podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2O04r. Nr 54, poz. 535 z p6Zn. zm.).
W przypadku dwrSch lub wiqcej ofert o r6wnej liczbie przyznanych punkt6w, wybrany
zostanie usiugodawca posiadajqcy certyfikaty irodowiskowe (np. ISO), gwarantujqce
realizacjq zam6wienia w spos6b korzystny dla 6rodowiska, poprzez zapewnienie
minimalizacji zu2ycia materiai6w, surowc6w, energii, itp.
na le2y
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9.

Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych iczqdciowych
L0. O wynikach postqpowania Oferenci zostanq poinformowani

Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania ofertowego:
Piotr Sobieszczak; tel. +48 600 337 557, piotr.sobieszczak@a lterpage. pl
Jakub Puczylowski; tel. +48 606 242 774, jakub.puczylowski@a lterpage. p I
Miejsce ogloszenia zapytania

a)
b)

c)

:

Strona internetowa http://alteroase.ol
Siedziba AlterPage Sp. z o.o. ul. Alzacka 76/2,03-972 Warszawa
Wyslanie zapytania korespondencjq e-mail do minimum 3 potencjalnych Oferent6w

Zalqczniki

a) Zaiqcznik nr. 1do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy
b) Zaiqcznik nr.2 do zapytania ofertowego - O6wiadczenie

c\

o

braku powiqzari

osobowych lub kapitalowych
Talqcznik nr. 3 do zapytania ofertowego - Oiwiadczenie o sytu a cji oferenta
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