Bydgoszcz, 12.08.2014

T KOMP Tomasz Kruszewski
ul. Smukalska 33
85-565 Bydgoszcz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Wykonania prac rozwojowych w ramach III konkursu programu INNOTECH.

Zawracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na wykonanie prac badawczych i rozwojowych
w ramach realizacji programu INNOTECH ścieżka Hi-Tech, projektu Wehikuł Czasu.

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie prac wg specyfikacji z Załącznika nr 1.
2. Oferty należy przedstawiać w postaci całkowitej kwoty netto podzielonej na pojedyncze
zadanie.
3. T Komp dopuszcza możliwość realizacji pojedynczych zadań przez różnych podwykonawców.
Oznacza to, że jeden podwykonawca może zostać zakwalifikowany do realizacji wszystkich
zadań jak i tylko jednego. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena, wynik przeprowadzonej
weryfikacji merytorycznej w drugim etapie oraz spełnienie kwestii formalnych dla
podwykonawców przewidzianych w projekcie.
4. Każde z kryterium będzie oceniane w skali punktowej od 0 do 10. Zostaną one wagowo
podzielone następująco:




kryterium ceny – 50% całkowitej sumy punktów,
kryterium merytoryczne – 35% całkowitej sumy punktów,
kryterium formalne – 15% całkowitej sumy punktów.

5. Maksimum punktów które będzie możliwe do zdobycia przez podwykonawcę po
uwzględnieniu kryterium wagowego to 10 punktów.

6. Powyższa procedura zostanie w ten sam sposób zastosowana do każdego z zadań gdzie po jej
zakończeniu powstanie lista rankingowa osobna dla każdego z zadań. Podwykonawca
z największą liczbą punktów zostanie zaproszony do realizacji danego zadania.

7. W przypadku wycofania się podwykonawcy po ogłoszeniu listy rankingowej T Komp zaprosi
do realizacji podwykonawcę drugiego na liście. W przypadku wycofania się i tego
podwykonawcy T Komp ogłosi kolejne postępowanie ofertowe dotyczącego tego zadania.

8. Terminy realizacji poszczególnych zadań zawarte zostały w Załączniku nr 1.
9. Złożona oferta powinna zawierać:







nazwę i adres oferenta,
datę sporządzenia,
cenę całkowitą netto na każde zadanie z załącznika nr 1,
termin ważności oferty,
warunki i termin płatności,
podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

10. Oferta może być dostarczona:




za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tkomp@tkomp.pl,
za pośrednictwem poczty na adres: T Komp Tomasz Kruszewski,
ul. Smukalska 33, 85-565 Bydgoszcz,
osobiście w siedzibie T Komp Tomasz Kruszewski, ul. Smukalska 33,
Bydgoszcz.

11. Termin składania ofert upływa: 29.08.2014 r.
12. Planowany termin rozpatrzenia przesłanych ofert 01.09.2014.
13. Podwykonawcy których oferty spełnią wymogi formalne postępowania zostaną zaproszeni do
drugiego etapu którym będzie spotkanie z komisją ofertową i przekazanie zadań
merytorycznych do wykonania. Zakwalifikowani do tego etapu podwykonawcy zostaną o tym
fakcie powiadomieni do dnia 03.09.2014.
14. Planowane terminy spotkań z podwykonawcami 08-10.09.2014.
15. Planowany termin przekazania prac etapu 2 postępowania do dnia 24.09.2014
16. Planowany termin ogłoszenia list rankingowych dla poszczególnych zadań 26.09.2014.
17. Planowane terminy podpisania umów na realizację 29-30.09.2014

Z poważaniem

