ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2017
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU NOWEJ TECHNOLOGII O
NAZWIE ATMT
Zapytanie ofertowe realizowane w ramach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności,
zgodnie z regulaminem konkursu numer 1 (Rok 2017) ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla
MŚP”. (Wybór Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”
dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu).
1. Zamawiający
DOGADAMYCIE.PL SP. Z O.O.
ul. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 22
75-017 KOSZALIN
NIP 6692518347
REGON 321322927
2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe
3. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony
na innowacje dla MŚP”, w szczególności zgodnie z zapisami „Instrukcji dla Wnioskodawców dotyczącej
wyboru wykonawcy usług”.
Warunkiem podpisania umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie Projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na Innowacje dla MŚP” w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
4. Data ogłoszenia zapytania ofertowego
12.09.2017 r.
5. Termin i miejsce złożenia oferty
5.1 Oferty należy składać w wersji:
a) papierowej osobiście, listownie na adres Zamawiającego:
DOGADAMYCIE.PL SP. Z O.O.
ul. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 22
75-017 KOSZALIN

lub
b) elektronicznie na adres d.roszkiewicz@dogadamycie.pl
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2017 r. do godz. 15:00. Oferty
złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty.
5.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2017 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
5.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.4 Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5.5 W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści składanych ofert.
6. Sposób uzyskania informacji dotyczącej zapytania
Dawid Roszkiewicz
e-mail: d.roszkiewicz@dogadamycie.pl
tel.: +48 535 320 807
7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien sporządzić ofertę zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego zapytania w
języku polskim, w formie pisemnej lub na komputerze i podpisać ją;
Oferta w formie papierowej powinna zostać umieszczona w zabezpieczonej (zamkniętej) kopercie i
opisana w sposób następujący: „Oferta na wybór wykonawcy usługi pn. ATMT”
Oferta w formie elektronicznej powinna być w formie pliku PDF zawierającego skan podpisanej oferty.
8. Termin związania ofertą
Oferent składający ofertę na wykonanie usługi będzie nią związany minimum do 31 marca 2018 roku.
9. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia
1. Cena – 50 pkt (50%)
2. Termin realizacji – 30 pkt (30%)
3. Dysponowanie zespołem przynajmniej 2 ekspertów posiadających doświadczenie w projektach z
wykorzystaniem sztucznej inteligencji – 20 pkt (20%)
9.1 Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Cena oferty= Cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 50 pkt
9.2 Liczba punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie przyznawane według
poniższego schematu:
Termin realizacji zamówienia określany jest na potrzeby niniejszego postępowania od dnia zawarcia
umowy. Termin realizacji zamówienia:
 Krótszy niż 8 miesięcy – 30 pkt
 Równy lub dłuższy niż 8 miesięcy i jednocześnie krótszy niż 11 miesięcy – 20 pkt
 Równy lub dłuższy niż 11 miesięcy i jednocześnie krótszy niż 15 miesięcy – 10 pkt
 Równy lub dłuższy niż 15 miesięcy - 0pkt

9.3 Liczba punktów w kryterium „Dysponowanie zespołem przynajmniej 2 ekspertów posiadających
doświadczenie w projektach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” będzie przyznawana według
poniższego schematu:
0 pkt. – liczba projektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zrealizowanych przez 2 ekspertów w
ciągu 5 lat od daty złożenia oferty (0)
10 pkt. – liczba projektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zrealizowanych przez 2 ekspertów
w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty oferty (1-3)
20 pkt. – liczba projektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zrealizowanych przez 2 ekspertów
w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, (≥4)
Maksymalna do uzyskania w postępowaniu liczba punktów wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent
pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie
zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
10. Opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie badań mających na celu opracowaniu nowej technologii ATMT. Badania składać się
będą z trzech faz:
Faza 1 „A” (alignment) – opracowanie rozwiązania opartego o technologie SI oraz Machine learning
służącego do archiwizacji danych tłumaczeniowych w postaci plików pamięci tłumaczeniowych w
formatach używanych przez narzędzia computer-assisted translation (CAT).
Faza 2. „TM” (translation memory) - zwiększenie jakości dopasowań z pamięci tłumaczeniowej
podczas tłumaczenia
Faza 3. „MT” (machine translation) – stworzenie własnego tłumacza maszynowego wykorzystującego
do szkolenia/nauki pamięci tłumaczeniowe uzyskane w procesie alignment, oraz pracę tłumaczy w
narzędziach CAT.
Usługa powinna zostać przeprowadzona w sposób kompleksowy, tzn. umożliwiający bezpośrednie
wdrożenie opracowanego wyrobu bezpośrednio do produkcji.
Z uwagi na poufny charakter informacji szczegółowe informacje dotyczące założeń projektowych będą
udostępniane zainteresowanym oferentom po podpisaniu klauzuli poufności, której wzór stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
11. Termin realizacji zamówienia
Maksymalny czas realizacji usługi - 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy
12. Zamówienia częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
13. Zakres informacji niezbędnych do uwzględnienia w ofercie
Oferta powinna zawierać
a) Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),

b) Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy,
instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę wraz ze wskazaniem kategorii naukowej – jeśli dotyczy)
c) Datę przygotowania i termin ważności oferty
d) Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/i badawczej/ych w ramach oferty,
e) Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru
oferty,
f) Cenę całkowitą netto i brutto,
g) Warunki i termin płatności,
h) Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
i) Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
j) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
14. Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w postępowaniu
Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający następujące kryteria:
Wykonawcą usługi mogą być tylko jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1)

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

2)

jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);

3)

instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);

4)

międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)

Polska Akademia Umiejętności;

6)

inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy
o zasadach finansowania nauki.1
lub
7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki
naukowej;

1 Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez ministra właściwego do
spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w formie
komunikatu o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym.

8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym;
9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art.
17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
15. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Wykonawca usługi nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 5 % 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.
16. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
16.1 Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
16.2 Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
16.3 Wypełnione Oświadczenie o kryteriach dostępu, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
17. Pozostałe informacje
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałym Oferentom
szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia,
2) zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania,
3) unieważnienia postępowania,
4) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
5) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego.
Złożenie oferty przez oferenta nie stanowi zawarcia umowy między Zleceniodawcą a oferentem.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Załączniki:
1. Wzór formularza oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Oświadczenie o kryteriach dostępu
4. Wzór umowy o poufności

