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SIWZ Tonsil. – postępowanie  
„Zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem 
profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu 

opracowanie nowego projektu wzorniczego – Podzadanie 2 
„Przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego 

mającego na celu opracowanie nowego projektu 
wzorniczego – opracowanie projektu nowego produktu 

soundbar”.  
Postepowanie w trybie Zapytania konkurencyjnego 

ofertowego 
z dnia 01.07.2020r. 

Zamawiający:  

Tonsil Sławomir Wieszczeciński 
Czerniejewska 11 
62-300 Września, Polska 
NIP 789-155-89-99 

 

1. Wymagania dotyczące postępowania. 

1.1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

 

Tonsil Sławomir Wieszczeciński 
Czerniejewska 11 
62-300 Września, Polska 
NIP 789-155-89-99 

Sławomir Wieszczeciński  

Kontakt e-mail: swieszczecinski@tonsilproducent.pl. 

 

 

1.2. Tryb udzielania zamówienia. 

Zamawiający nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 

nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego – postępowanie 

konkurencyjne.  



                                                 

Zapytanie ofertowe Tonsil 

Strona 2 z 15 

Postepowanie w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unii europejskiej w 
ramach programu „PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 wsparcie 
otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”, 
pod nazwą projektu „Stworzenie wartości rynkowej nowego produktu firmy Tonsil, poprzez 
przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego” 

 

 

 

1.3. Wspólny słownik zamówień CPV:  

 

✓ 79822500-7 Usługi projektów graficznych  

 

Dotyczy wykonania:  

Opracowanie nowego produktu soundbar`u, poczynając od procesu prototypowania, aż na etapie 

testowania konceptu prototypu kończąc.   

 

 

1.4. Wykonawcy mogący ubiegać się o wykonanie zamówienia (wymaganie łączne 

formalne):  

1.4.1. Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

stosowania, a w szczególności w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej, na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (2004r. Dz. U. Nr 173, poz. 1807, Nr 281, poz. 2777 2005 r. Dz. U. Nr 

33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 

1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494, Nr 183, poz. 1538 

2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, 

poz. 1225, Nr 225, poz. 1636, Nr 235, poz. 1699 2007 r. Dz. U. Nr 120, poz. 818 z 

późniejszymi zmianami), wykonują określoną działalność i posiadają stosowne 

doświadczenie realizowane na bazie stosownego wpisu do sądowego Rejestru 

Przedsiębiorców lub Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wykonawca 

przedstawi oświadczenie o posiadanych uprawnianiach oraz kopie wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej.  

1.4.2. Posiadają siedzibę/oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Unii 

Europejskiej 

1.4.3. Dysponują  odpowiednim doświadczeniem, możliwościami merytorycznymi, a 

także posiadają  potencjał do wykonywanych usług.  

1.4.4. Zadeklarują wykonanie usług w okresach i na warunkach niniejszego Zapytania 

ofertowego (SIWZ). 
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1.4.5. Poprzez oświadczenie o spełnieniu kryteriów SIWZ zadeklarują podpisanie 

umowy zasadniczej, porozumienia w postaci umowy o ochronie informacji 

niejawnych oraz osobną umową przekażą majątkowe prawa autorskie 

bezwarunkowo do wszystkich elementów wchodzących w skład projektu, jak i 

procesu realizacji usługi na wszelkich wymienionych polach eksploatacji. 

1.4.6. Zadeklarują wydelegowanie stosownych pracowników, nawet do 5 lat po 

zakończeniu przedmiotu umowy do wsparcia merytorycznego Zamawiającego 

przy przeprowadzaniu kontroli usług Wykonawcy prowadzonych z ramienia 

Jednostek Finansujących oraz udzielania wyjaśnień na zagadnienia zawarte w 

przedmiocie wykonanej usługi. 

1.4.7. Nie są powiązani osobowo, ani kapitałowo z Zamawiającym. 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: 

• 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; 

•  pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.  

• 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. 

Wykonawca poświadczy powyższe stosownymi zapisami w oświadczeniu. 

1.4.8. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawców, powinna umożliwiać 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedstawioną ofertą bez 

możliwości otrzymywania płatności cząstkowych.  

Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny pozwalający zrealizować usługę w 

terminach uzgodnionych w umowie oraz z uwzględnieniem okresu płatności (nie 

przewiduje się zaliczkowego systemu rozliczania).  

Wykonawcy znajdują się w sytuacji prawnej i finansowej umożliwiającej realizację 

przedmiotu zamówienia, tj.: 

a) nie są w trakcie postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono ich upadłości, 

b) nie zalegają z opłacaniem podatków i składek do ZUS. 
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1.5. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Opracowanie projektu nowego produktu - Opracowanie, 

testowanie i walidacja konceptu prototypu nowego produktu soundbar`u”. 

Wykonanie usług w zakresie zagadnień: 

1. Opracowanie nowego produktu soundbar`u, poczynając od procesu prototypowania, aż na etapie 

testowania konceptu prototypu kończąc. W założeniach, poniższe procesy wchodzić powinny do 

przedmiotu realizacji usługi: 

1.1. Przygotowanie powierzchniowego modelu 3D celem weryfikacji proporcji wzoru, 

zaprojektowanie wstępne rozwiązań technicznych, itp. 

1.2. Przygotowanie wirtualnych docelowych wersji konceptów - modeli 3D (od 2 do 4 szt.) 

mogących posłużyć do wykonania prototypów metodą druku 3D. 

1.3. Wykonanie prototypów technologią druku 3D. 

1.4. Przeprowadzenie na prototypie badań w grupie fokusowej w celu zebrania ocen 

przygotowanych projektów i dokonania wyboru najwłaściwszego pod kątem oczekiwań 

Klientów. 

1.5. Przygotowanie dokumentacji technicznej prototypu służącej do wykonania partii próbnej 

nowego modelu produktu. 

1.6. Wykonanie zadań techniczno-projektowych w procesie wykonania partii testowej, procesu 

walidacji produktu oraz poddanie jej konsultacjom wewnętrznym (ocena produktu, ocena 

techniczna, diagnoza ewentualnych problemów produkcyjnych, potrzebnych oraz 

niezbędnych zmian, etc.), a także procesowi akceptacji ostatecznego modelu produktu z 

jednoczesnym dokonaniem stosownych zapisów oraz wprowadzaniem ewentualnych zmian w 

dokumentacji technicznej/projektowej. 

1.7. Sporządzenie raportu końcowego z całości przebiegu i efektów prac. 

 

 

 

2. OPIS SZCZEGÓŁOWY I WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:  

2.1. Opracowanie nowego produktu soundbar`u, poczynając od procesu prototypowania, aż na 

etapie testowania konceptu prototypu kończąc. Poniższe procesy wchodzić powinny do 

przedmiotu realizacji usługi: 

2.1.1. Przygotowanie koncepcji nowego produktu w oparciu o oprogramowanie graficzne, 
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2.1.1.1. Przygotowanie danych wejściowych do konceptu zostanie opracowane na 

spotkaniach roboczych. 

2.1.1.2. Wymagania rynkowe produktu będą opracowywane w okresie realizacji projektu. 

2.1.1.3. Wymagania wyposażenia elektroniką konceptu zostaną wykonane w okresie 

realizacji projektu – innymi słowy Wykonawca powinien brać pod uwagę niewielkie 

modyfikacje konceptu, możliwości dostosowawcze do wymagań zmiennych jego 

elektronizacji (wariantowość). 

2.1.1.4. Wymagania techniczno-odsłuchowe zostaną przekazane na początku terminu 

realizacji projektu. W trakcie trwania procesu projektowania bazą do uzyskania 

koherentności konceptu z warunkami odsłuchowymi i wynikami badań, będzie 

współdziałanie grup projektowych Wykonawców – dostawców modułów, badań 

oraz konceptu.   

2.1.2. Przygotowanie powierzchniowego modelu 3D celem weryfikacji proporcji wzoru, 

zaprojektowanie wstępne rozwiązań technicznych, itp. 

2.1.3. Przygotowanie wirtualnych docelowych wersji konceptów - modeli 3D (od 2 do 4 szt.) 

mogących posłużyć do wykonania prototypów 3D. 

2.1.3.1. Wersyjność konceptów związana może być z opracowaną wariantowością 

elektroniki oraz technologii wykonania, a także wynikami wstępnych badań 

odsłuchowych bazujących na podobieństwach lub właściwościach własnych 

konceptów. 

2.1.3.2. Wersje mogą powstawać sukcesywnie lub w systemie zbioru.  

2.1.4. Wykonanie prototypów technologią 3D. 

2.1.4.1. Wykonawca zadecyduje o wykorzystaniu jakości technologii 3D 

2.1.5. Przeprowadzenie na prototypie badań w grupie fokusowej w celu zebrania ocen 

przygotowanych projektów i dokonania wyboru najwłaściwszego pod kątem oczekiwań 

Klientów. 

2.1.5.1. Założenia do oczekiwań Klientów zostaną wykonane przez innego 

Wykonawcę/Umowę. 

2.1.5.2. Analiza wyników badań z punktu widzenia rynkowego oraz strategii marketingowej 

zostanie przeprowadzona przez innego Wykonawcę/Umowę. 

2.1.5.3. Badania Konceptu opierać się będą na modelach/kategoriach badawczych 

zaproponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego oraz powinny 

odpowiadać standardom uznanym w branży dla tego typu produktów. Wykonawca 

powinien znać obowiązujące standardy modeli badań. 

2.1.6. Przygotowanie dokumentacji technicznej prototypu służącej do wykonania partii próbnej 

nowego modelu produktu. 

2.1.6.1. Dokumentacja zawierać będzie, między in.: 

2.1.6.1.1. Postać graficzną i wizualizacyjną modeli. 

2.1.6.1.2. Stronę techniczną przedmiotu Konceptu od fazy danych wejściowych, aż po 

etap badania prototypów oraz walidacji. 

2.1.7. Wykonanie zadań techniczno-projektowych w procesie wykonania partii testowej, 

procesu walidacji produktu oraz poddanie jej konsultacjom wewnętrznym (ocena 

produktu, ocena techniczna, diagnoza ewentualnych problemów produkcyjnych, 
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potrzebnych oraz niezbędnych zmian, etc.), a także procesowi akceptacji ostatecznego 

modelu produktu z jednoczesnym dokonaniem stosownych zapisów oraz 

wprowadzaniem ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej/projektowej. 

2.1.8. Sporządzenie raportu końcowego z całości przebiegu i efektów prac. 

 
 

 

3. SZACOWANY i WYMAGANY POTENCJAŁ WYKONAWCY NIEZBĘDNY DO REALIZACJI 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

3.1. Wykonawca powinien dysponować zasobami technicznymi i merytorycznymi do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.2. Wymagany minimalny potencjał merytoryczny wszystkich Wykonawców w postaci 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

3.2.1. Wykonawca posiada kwalifikacje i stosowne udokumentowane doświadczenie: 
3.2.1.1. W wykonaniu projektów wzornictwa przemysłowego w branżach 

technicznych (np. 26.40.Z, 26.70.Z, 27.40.Z, 27.51.Z, 32.50.Z, 27.90.Z 
27.11.Z, 27.20.Z, 29.10, ) , tj. przeprowadził, co najmniej trzy projekty w tym 
zakresie wraz z wdrożeniem produktu na rynek w ostatnich pięciu latach. 
Nie jest spełnieniem doświadczenia, jeżeli Wykonawca przedstawi na 
potwierdzenie dokument doświadczenia w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, np. branży tekstylnej, tkanin, opakowań, etc. 

3.2.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu oraz wykonaniu i 
drukowaniu obiektów z wykorzystaniem technologii wydruku obiektowego 
3D, tj. zaprojektował, wykonał prototypy 3D, przetestował/ walidował je 
oraz zostały one wdrożone w postaci produktów końcowych do produkcji (X 
poziom technologiczny wyrobu) u danego przedsiębiorcy stając się 
dostępnym towarem handlowym/produktem sprzedaży. Doświadczenie 
uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawca przedstawi minimum trzy takie 
usługi w korelacji z trzema produktami/towarami handlowymi, zrealizowane 
w co najmniej 3-ech niepowiązanych ze sobą Przedsiębiorstwach.  

3.2.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca posiada doświadczenie tylko u jednego 
Podmiotu lub projekty/prototypy dotyczą jednego produktu, może być 
Wykonawcą, jeżeli zrealizowane przez niego projekty oraz produkty dotyczą 
branży gospodarki działalności przedsiębiorstwa Tonsil (produkty audio 
zestawów głośnikowych i inne produkty do zastosowań w branży – patrz 
strona internetowa Tonsil).  

3.2.1.4. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dowód 
doświadczenia w postaci referencji oraz faktury sprzedaży adekwatnej 
usługi projektowej, umowę na realizację usługi, umowę na przekazanie 
majątkowych praw autorskich. 

3.2.2. Wykonawca do realizacji projektu wskaże specjalistów z których: 
3.2.2.1. Każdy specjalista posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, 

co najmniej trzech zamówień w zakresie wykonania projektu oraz prototypu 
wzorniczego przemysłowego, adekwatnego do wymagań niniejszego SIWZ, 
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tj. przeprowadził, co najmniej trzy usługi w tym zakresie wraz z wdrożeniem 
projektowanego produktu na rynek w ostatnich pięciu latach.  

3.2.2.2. Każdy specjalista przedstawi zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych opisanych w CV. 

3.2.2.3. Każdy specjalista pozwoli na zweryfikowanie swojego CV w zakresie 
przedstawionym w dokumencie. 

3.3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć CV swoich 
Specjalistów. CV musi zawierać, co najmniej wymagane obligatoryjnie doświadczenie 
opisane w ustępach Zapytania ofertowego (SIWZ), a dodatkowo może posiadać inne 
elementy opisu doświadczenia ekspertów, które pozwolą na ocenę potencjału 
kadrowego przez Zamawiającego.  

3.3.1. CV Specjalistów powinno być dodatkowo udokumentowane dowodem 
doświadczenia (do wglądu przez Zamawiającego), np.  

a) podpisaną umową pomiędzy Specjalistą a Podmiotem w której wskazuje się 
Specjalisty rolę i udział w projektowaniu produktu wykorzystującym technologię 3D 
druku obiektowego,  
b) umowę przeniesienia majątkowych praw autorskich dla w/w produktu.  
c) inny dokument zawarty pomiędzy stronami, czyli pomiędzy Specjalistą a 
Usługobiorcą.    
 

3.3.2. Zamawiający odpowiada z uzyskanie oraz posiadanie zgód, dokumentów, 
deklaracji i innych oświadczeń na bazie zapisów SIWZ delegowanych Specjalistów, 
ważnych co najmniej na czas realizacji niniejszego projektu, a w przypadku prawa 
do weryfikacji - bezterminowo. 

3.4. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego powinien przedstawić podpisany wykaz 
doświadczenia do postępowania ofertowego Zamawiającego, który powinien 
zawierać, co najmniej wymagane obligatoryjnie doświadczenie Wykonawcy opisane 
w ustępach Zapytania ofertowego (SIWZ), dowody na jego potwierdzenie, a 
dodatkowo może posiadać inne elementy opisu doświadczenia Wykonawcy, które 
pozwolą na ocenę potencjału Podmiotu Wykonawcy przez Zamawiającego. 

3.5. Wykonawca zaproponuje wiarygodny opis metodologii i harmonogram 
przeprowadzania przez niego usługi. 

3.6. Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny pozwalający zrealizować usługę w 
terminach uzgodnionych w umowie oraz z uwzględnieniem okresu płatności (nie 
przewiduje się zaliczkowego systemu rozliczania).  

3.7. Wykonawca przedstawi w ofercie metodologię wyceny oferty, opartą o parametry 
mierzalne, jak np. ilość roboczogodzin planowaną na poszczególne zadania/obszary, 
roboczogodzinę pracy Specjalisty w korelacji z ilością niezbędnych godzin do 
przeprowadzenia projektu, czyli w taki sposób, aby Zamawiający mógł ocenić realność 
kosztów, adekwatność, racjonalność wydatków.  

 
 

4. SZACOWANY CZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ. 

 

4.1. Czas realizacji przedmiotu zamówienia: 
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4.1.1. Szacowany do 30.10.2020  

5. SPOSÓB I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

5.1. Usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą świadczone w siedzibie/ 

oddziałach Zamawiającego oraz u Wykonawcy na podstawie indywidualnych 

roboczych uzgodnień. 

5.2. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

5.2.1. Przekazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie informacji i wyjaśnień 

na temat przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także do 

przedkładania wymaganych dokumentów,  

5.2.2. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 

projektowych. 

5.2.3.  Kierownik projektu po stronie Wykonawcy, będzie zobowiązany do odbywania 

cyklicznych spotkań z członkami zespołu projektowego w siedzibie 

Zamawiającego. Harmonogram spotkań będzie opracowywany przy współudziale 

wyłonionego Wykonawcy. 

5.3. Zamawiający wymaga, aby tworzone dokumenty i zapisy charakteryzowały się 

wysoką jakością, na którą będzie miał wpływ Wykonawca w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, między innymi na: 

5.3.1. Strukturę dokumentów i zapisów, 

5.3.2. Kompletność zapisów i wyników działania zakresu przedmiotu usługi, 

5.3.3. Bezpieczeństwo danych, praw osób trzecich,  

5.3.4. Proces dalszego wykorzystania efektów i wyników przedmiotu zamówienia, 

5.3.5. Otwartość źródeł i zrozumiałość zawartych w nich zapisów,  

5.3.6. Kompletność i komplementarność przedmiotu zamówienia z innymi 

produktami/ usługami/zobowiązaniami/strategią/harmonogramem biznesowym 

i realizacyjnym Zamawiającego. 

5.3.7. Zamawiający wymaga uczestnictwa i wsparcia merytorycznego delegowanych 

pracowników Wykonawcy w dniach kontroli jego usług przeprowadzanych z 

ramienia Jednostek finansujących przedmiot zamówienia. 

 

6. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

6.1.1. Płatność będzie realizowana na podstawie harmonogramu z umowy. 

6.1.2.  Płatności będą realizowane w PLN, po wykonaniu zakresu usługi na podstawie 

faktur wraz z załączonym i zaakceptowanym przez osobę odpowiedzialną z 

Tonsil protokołem z realizacji usługi. 

6.1.3. Szczegółowe informacje dotyczące warunków płatności zostaną określone w 

warunkach umowy. 

 

7. CENA OFERTY: 
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7.1.1. Należy podać cenę brutto oferty – całkowity koszt realizacji przedmiotu lub 

przedmiotów zamówienia (kwota wyrażona do 2 miejsc po przecinku); 

7.1.2. Należy podać cenę oferty netto – całkowity koszt realizacji przedmiotu/ów 

zamówienia (kwota wyrażona do 2 miejsc po przecinku); 

7.1.3. Waluta ceny ofertowej – PLN. 

7.1.4. Cena brutto podana w ofercie nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji 

zamówienia, chyba, że za porozumieniem Stron, poprzez podpisanie aneksu do 

umowy pomiędzy Stronami lub na warunkach spełnienia/niespełnienia zapisów 

umowy pomiędzy Stronami. 

7.1.5. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę, cena netto za przedmiot 

zamówienia (wyrażona w PLN). 

7.1.6. Cena brutto oferty powinna zawierać wszelkie koszty Wykonawcy, jakie planuje 

ponieść w trakcie realizacji zamówienia jak i wszelkie należności podatkowe. 

 

8. WADIUM: 

Nie przewiduje się wniesienia wadium. 

 

9. ZASADY OCENY OFERT 

9.1. Kryterium oceny ofert jest cena oferty netto, za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

9.2.  Zamawiający może przeprowadzić II etap postępowania w celu wyboru Wykonawcy 

w formie negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy uzyskali tą samą liczbę punków w 

toku oceny ofert.  

9.3. Innymi kryteriami oceny oferty niż „Cena” są: 

9.3.1. Jakość usługi, która będzie wykonywana przez ekspertów Zamawiającego, 

wyrażona poprzez udokumentowane doświadczenie tematyczne ekspertów 

biorących udział w realizacji usługi oraz deklaratywny czas realizacji usługi. 

9.4. Zamawiający może odrzucić ofertę, w której stwierdzi rażącą niską lub wysoką ceną 

– „rażąca cena”, to wartość odpowiednio większa lub mniejsza niż 50% wartości 

średniej ceny wyliczoną z wszystkich ważnych ofert w grupie nowy lub używany 

przedmiot dostawy. 

9.5. Zamawiający nie odrzuci, oceni i porówna jedynie te oferty: 

9.5.1. Które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez 

Zamawiającego z niniejszego postępowania na warunkach niniejszego SIWZ. 

9.5.2. W których Wykonawca wskaże cenę łączną brutto i netto oferty. 

9.5.3. Których Wykonawca (oraz delegowani specjaliści) spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, opisane w ustępach niniejszego Zapytania ofertowego (SIWZ). 

9.6. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu całego 

zamówienia.  
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9.7. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN i może wynikać z przeliczenia EURO. 

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 

Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.  

9.8. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna z ewentualnym podziałem na 

wykonane zadania. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, 

winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 

przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

9.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

9.10. Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.  

9.11. W wyniku oceny punktowej ofert zostanie wybrana oferta Wykonawcy z 

największą ilością zdobytych punktów. 

9.12. Waga kryteriów oceny ofert: 

9.12.1. Kryterium „Cena” – 70% wagi punktowej 

9.12.2. Inne kryteria oceny ofert niż kryterium „Cena” – 30% wagi punktowej 

9.13. Sposób oceny oferty Wykonawcy  

Suma punktów z kryterium „Cena” i z innych kryteriów oceny ofert niż kryterium 

„Cena” 

9.14. Sposób wyliczenia punktów w kryterium  „Cena” ( C ). 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 C min  
Po (C)  = -------------  *   Max (C) 

 C o  

      gdzie: 

Po(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena" 

C min najniższa wartość oferty wyrażona w cenie netto spośród wszystkich 

ważnych i nieodrzuconych ofert 

C o cena netto wskazana w badanej ofercie 

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Cena" = 70. 

 
9.15. Inne kryteria oceny ofert niż kryterium „Cena”. 

„Jakość gwarantowana usługi” wykonywana na rzecz Zamawiającego,  poprzez 

przedstawienie listów polecających wystawionych przez inne podmioty 

potwierdzających profesjonalizm i sumienność: 
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a) Specjalistów w koherentnej tematyce przedmiotu postępowania (udział do 15pkt 

wartości oceny) oraz  

b) Deklarowany czas realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy (udział do 15pkt 

wartości oceny).  

Kryterium obliczane do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający poprzez swoich delegowanych członków komisji oceny ofert, oceni 

oferty. Każdy z członków komisji może przyznać od zera do maksymalnie 30 punktów 

za ocenę kryterium „Jakość gwarantowana usługi”. 

Przyznane punkty przez poszczególnych członków komisji zostaną uśrednione.  

 
Uzyskane w wyniku uśrednienia oceny zostaną zsumowane. Zsumowane oceny będą 
podstawą do obliczenia punktacji oferty w zakresie „Inne kryteria oceny ofert niż 
kryterium „Cena”” według wzoru: 
LIC = (LPobliczona – LPminimalna) / (LPmaksymalna– LPminimalna) * 30 pkt 
gdzie: 
LIC – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Inne kryteria 
oceny ofert niż kryterium „Cena””,  
LPobliczona – zsumowana liczba punktów uzyskanych w ofercie ocenianej, 
LPminimalna – zsumowana liczba punktów uzyskanych w ofercie, będąca najniższą liczbą 
spośród analogicznych wyników uzyskanych przez wszystkie niepodlegające 
odrzuceniu oferty złożone w postępowaniu,  
LPmaksymalna – zsumowana liczba punktów uzyskanych w ofercie, będąca najwyższą 
liczbą spośród analogicznych wyników uzyskanych przez wszystkie niepodlegające 
odrzuceniu oferty złożone w postępowaniu. 

. 

Wyłonienie Wykonawcy. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 

odpowiada wszystkim wymogom zawartym w niniejszym zapytaniu 

ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach oceny ofert, jako 

najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. W przypadku 

odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, 

Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia 

wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 

najwyższą liczbę punktów.  

 

10. OKRES ZWIĄZANIA WYKONAWCY OFERTĄ 

10.1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 30.07.2020 roku. 

 

11.  INNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

11.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 
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11.1.1.  Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym 

dokumencie Zapytanie ofertowe (SIWZ),  

11.1.2.  Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w ogłoszeniu i 

Zapytaniu ofertowym (SIWZ) kryteria wyboru – zasady oceny ofert. 

11.1.3.  Wykonawca poprzez złożenie oferty uznaje bezwarunkowo akceptuje terminy 

realizacji i warunki niniejszego dokumentu Zapytanie ofertowe (SIWZ).   

11.1.4.  Wykonawca zaakceptuje warunki umowy pomiędzy Stronami poprzez złożenie 

podpisu na stosownej umowie. 

11.1.5.  Wykonawca zaakceptuje inne załączniki do postępowania lub umowy. 

11.2. W przypadku przesłania oferty mailem, złożone dokumenty powinny być 

skanem oryginałów (oferta, oświadczenia, zaświadczenia, CV wykonawców, CV 

Specjalistów, etc). W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą (wraz z załącznikami) 

złożoną mailem a oryginałami, Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę lub 

poprosić o poprawę niedopatrzenia. Brak możliwości lub chęci poprawy skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy.  

11.3. Zamawiający w przypadku odmowy podpisania umów lub nie przedstawienia w 

terminach wskazanych w wezwaniach stosownych odpowiedzi, zaświadczeń i innych 

wnioskowanych dokumentów, może podjąć decyzję albo o unieważnieniu 

postepowania, albo o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania oraz zawrzeć umowę 

z kolejnym na liście Wykonawcą przeprowadzonego rankingu ofert.  

 

12. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

12.1. Wykonawcy mogą zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić 

wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w punkcie powyższym. 

12.3. Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

potencjalnym Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania.  

12.4. Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 9:00 – 

16:00) w sprawach przedmiotu zamówienia upoważnieni są: 

12.4.1. Sławomir Wieszczeciński - mail: swieszczecinski@tonsilproducent.pl;  tel 515 

295 500. 

 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

13.1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
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Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem” Oferta” - należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego: w godzinach od 8.00-16.00 i/lub na adres mail: 

swieszczecinski@tonsilproducent.pl. 

 

13.1.1.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do adresu 

innego niż wskazany powyżej. 

13.1.2. W przypadku złożenia oferty mailem, oferta oryginał wraz z załącznikami, 

powinna dotrzeć do miejsca składania ofert w terminie do 7dni od daty terminu 

składania ofert. 

 

14. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 15.07.2020 roku do godz. 24:00 (liczy się data i 

godzina wpływu oferty). 

 

15. TERMIN WYŁONIENIA WYKONAWCY: planowany do dnia 30.07.2020 roku. 

Zamawiający zastrzega możliwość wyłonienia Wykonawcy w późniejszym terminie w 

przypadku potrzeby uzyskania informacji od potencjalnych Wykonawców dotyczących 

merytoryki, zrozumienia, dodatkowych dokumentów, wyjaśnień, etc. do składanych ofert. 

 

16. TERMIN PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ: na żądanie Zamawiającego. 

 

17. INNE INFORMACJE i WYMAGANIA: 

17.1.  Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej 

złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania 

wyznaczonego w Zapytaniu ofertowym (SIWZ)  terminu składania ofert. 

17.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po 

terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

17.3. Wykonawca składa OFERTĘ, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 

Zapytaniu ofertowym (SIWZ) oraz Kodeksem Cywilnym. 

17.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

17.5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

17.6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia. 

17.7. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu 

zasad określonych w niniejszej dokumentacji Zapytanie ofertowe (SIWZ)  Oferta 

zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona. 

17.8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

17.9. Ofertę należy złożyć na  druku Zamawiającego, bądź w formie własnej z 

sygnaturą treści oznaczoną, jako „OFERTA”.  

17.10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 
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17.11. Każda zapisana strona Oferty powinna być parafowana. W przypadku, gdy 

ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. 

17.12. Każda zapisana strona Oferty powinna być kolejno ponumerowana. 

17.13. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych 

dodatkowo należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości 

wersja polskojęzyczna (tłumaczenie) jest wersją wiążącą. 

17.14. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Zapytaniu 

ofertowym (SIWZ)  dokumenty załączone, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w 

niniejszej Specyfikacji. 

17.15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

17.16. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania 

prawnego do reprezentacji Podmiotu w tym zakresie, dla uznania ważności, oferta 

powinna zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego 

pełnomocnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo innego sposobu weryfikacji 

uprawnień. 

17.17. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub poprzez podpisanie 

kopii przez osobę reprezentującą Wykonawcę zgodnie z pełnomocnictwem lub 

reprezentacją ujawnioną w KRS/Centralnej Ewidencji Podmiotów Gospodarczych. 

17.18. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i mailem. 

17.19. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje przekazane 

za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dająca się odczytać 

dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy 

Zamawiającego 8:00 – 16:00 w dni robocze) i została niezwłocznie potwierdzona na 

piśmie (mailem) przez przekazującego. 

17.20. Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną mailową, jako formę 

przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie i w okresie postępowania (do dnia 

i godziny składania ofert przez Wykonawców). 

17.21. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. 

17.22. Zapytanie ofertowe (SIWZ) wraz z załącznikami do niniejszego Zamówienia do 

postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom niniejszego postępowania. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – przez 

tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
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informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 

1503 z późn. zmianami). 

17.23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zakończenia 

postępowania bez wyłonienia Wykonawcy. 

17.24. W przypadku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych danych/oświadczeń/ 

doświadczeń/zapisów/dokumentów w postępowaniu ofertowym lub po jego 

zakończeniu, Zamawiający ma prawo zerwać umowę i zobowiązania względem 

Wykonawcy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

17.25. Dodatkowo mogą obowiązywać informacje uwzględnione w Bazie 

Konkurencyjności w okresie upublicznienia niniejszego SIWZ. 

 

18. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w siedzibie Tonsil 

dnia następnego po dniu składania ofert o godz. 12:30 

 

19. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (SIWZ)  

– wzór oświadczenia o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym, 

- oświadczenie o spełnieniu wszystkich kryteriów SIWZ. 

Warunki Zapytania ofertowego (SIWZ) zakończono. 

Podpisano  Sławomir Wieszczeciński  


