ATI Labs sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań,
KRS: 0000623743 REGON: 364730280 NIP: 7792443589
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
kapitał zakładowy 5,000 PLN

Informacje o ogłoszeniu
Nazwa projektu
System komputerowej nienadzorowanej terapii depresji.

Treść ogłoszenia została zmieniona
Nie dotyczy.

Tytuł zamówienia
Zapytanie ofertowe nr 3/2020 na świadczenie usług specjalistycznych z zakresu tworzenia multimediów.

Termin składania ofert
28 kwietnia 2020.

Numer ogłoszenia
1242739

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście
na adres: ATI Labs sp. z o.o. ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwami i adresami Zamawiającego
i Oferenta oraz opisem "Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2020".
3. Każda ze stron oferty musi być czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Oferenta lub zawierać podpis oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
4. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2020.
5. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia o godz. 9:30.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
konkurencyjnosc@atilabs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Duchant

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 536 587 587
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Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Usługi specjalistyczne z zakresu tworzenia nagrań audio, wideo, animacji i prezentacji multimedialnych
w celu opracowania internetowej aplikacji do interwencji psychologicznych.

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Wyłonienie Wykonawcy do wykonania usług specjalistycznych z zakresu tworzenia multimediów,
w szczególności w kontekście internetowych interwencji psychologicznych, w celu wsparcia prac
badawczo-rozwojowych nad aplikacją do komputerowej nienadzorowanej psychoterapii depresji.
Częścią aplikacji będą nagrania wideo, które mogą zawierać np. wypowiedzi (autentycznych) specjalistów,
osób chorych lub odgrywane przez aktorów przykłady scen (np. symulowana sesja psychoterapeutyczna).
Scenariusze nagrań wideo i innych multimediów Zamawiający opracowywać będzie w trakcie prac nad
aplikacją, celem zamówienia jest pozyskanie Wykonawcy, który może dostarczyć personel techniczny
i pomocniczy do ich realizacji. Rozliczenie z Wykonawcą będzie odbywać się na podstawie ilości faktycznie
przepracowanych godzin, niezależnie od treści tworzonych materiałów.

Miejscowość
Poznań.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług specjalistycznych z zakresu tworzenia multimediów, na
które składają się:
1) usługi reżyserskie realizacji nagrań filmowych - 360 roboczogodzin
2) usługi realizacji zdjęć (operatora kamery) - 240 roboczogodzin
3) usługi obsługi świateł do nagrań filmowych - 120 roboczogodzin
4) usługi realizacji dźwięku do nagrań filmowych - 120 roboczogodzin
5) usługi w zakresie opracowania scenografii do nagrań filmowych - 72 roboczogodzin
6) usługi pomocnicze obsługi planu (asystent reżysera, asystent operatora, technik, dyżurny planu) - 480
roboczogodzin
7) usługi aktorskie (co najmniej dwóch aktorów do roli psychoterapeutów oraz czterech do roli pacjentów) 720 roboczogodzin
8) usługi edycji, montażu wideo oraz korekcji koloru - 480 roboczogodzin
9) usługi wykonywania grafiki 2D do wideo, animacji i prezentacji multimedialnych - 624 roboczogodzin
10) usługi tworzenia animacji i prezentacji multimedialnych - 624 roboczogodzin
Łącznie 3840 roboczogodzin.
Usługi wykonywane będą na terenie Polski w czasie określonym przez Zamawiającego, w miejscu realizacji
projektu pod adresem: ul. Zwierzyniecka 18 lok. 2 (III piętro), 60-814 Poznań lub innym, wybranym przez
Zamawiającego miejscu realizacji nagrań filmowych (w szczególności w miejscowościach pobytu
specjalistów i innych osób występujących w nagraniach), przy czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o miejscu i czasie wykonywania usług z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Niektóre usługi,
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w szczególności 8)-10), za zgodą Zamawiającego, będą mogły być też wykonywane zdalnie lub
w miejscach zaproponowanych przez Wykonawcę.
Pomieszczenia do wykonania usług wymienionych w punktach 1)-7) oraz niezbędny sprzęt do ich realizacji
zapewni Zamawiający na swój koszt. Sprzęt i oprogramowanie niezbędne do wykonywania usług 8)-10)
zapewni na swój koszt Wykonawca. Koszt dojazdu personelu Wykonawcy do miejsca świadczenia usług
ponosi Wykonawca. Czas dojazdu i oczekiwania (gotowości) na wykonanie usług nie jest wliczany do czasu
wykonywania usług i nie przysługuje za niego dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Zamawiający nie
zapewnia personelowi Wykonawcy wyżywienia ani miejsc noclegowych. Najmniejszą jednostką
rozliczeniową jest jedna roboczogodzina wykonywania usług (nie dzień zdjęciowy).
Wykonawca, w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo
swoich pracowników oraz osób współpracujących, w tym środki ochrony osobistej, jak również stosować
się do wymogów prawnych i zaleceń w tym zakresie wydawanych przez uprawnione organy. Strony nie
będą ponosić wobec siebie odpowiedzialności za częściową lub całkowitą niemożność realizacji umowy
z przyczyn niezależnych od Strony i wynikających z sytuacji epidemicznej lub jej następstw.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie
prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
w szczególności, jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalną kwotę, którą
Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia. W przypadku zaistnienia powyższych
okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferentów uzupełnień lub
wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w szczególności dotyczących wiedzy i doświadczenia personelu
dedykowanego do realizacji zamówienia.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień
Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Kod CPV
92100000-2 - Usługi kinematograficzne oraz wideo.

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia
Usługi świadczone będą od 11 maja 2020 do 31 sierpnia 2021, w dniach, godzinach i miejscach ustalonych
przez Zamawiającego, między godziną 8:00 a 20:00. Biorąc pod uwagę bieżące potrzeby, przebieg
projektu, badań, tworzone scenariusze i osoby/miejsca w nich pokazane, Zamawiający z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem informować będzie Wykonawcę o wymaganym zakresie (rodzaju), sposobie,
miejscu i czasie świadczenia usług, a personel Wykonawcy musi być gotowy te usługi w zleconym czasie
i miejscu wykonać.
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Warunki udziału w postępowaniu
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie
Personel dedykowany do wykonania zamówienia powinien mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie
pozwalające na wykonanie usług będących przedmiotem zapytania ofertowego, to jest co najmniej roczne
doświadczenie w wykonywaniu danego typu usług.
Zamawiający może poprosić na etapie postępowania, podpisywania umowy o wykonanie usług lub w trakcie
jej realizacji, o przedstawienie dokumentów potwierdzających dysponowanie personelem o ww.
kwalifikacjach, a Oferent/Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie te dokumenty przedstawić pod
rygorem wykluczenia z postępowania lub rozwiązania umowy.

Potencjał techniczny
Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki
Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy
Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz
oświadczeniem o kwalifikacjach personelu dedykowanego do wykonania zamówienia.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.
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Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jedynym kryterium oceny jest cena netto (bez VAT) za wykonanie wszystkich usług opisanych w punkcie
"Przedmiot zamówienia" (łącznie 3840 roboczogodzin) - maksymalnie 100 pkt, waga 100%. Oferowana
cena za poszczególny rodzaj usług jest wyłącznie podstawą do kalkulacji ceny w przypadku udzielenia
zamówień uzupełniających i nie stanowi kryterium oceny.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (tzn. będzie miała najniższą cenę
całkowitą), zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów = Cmin/C x 100
gdzie:
C = łączna cena netto usług (bez VAT) wskazana w danej ofercie,
Cmin = najniższa łączna cena netto usług (bez VAT) spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert.

Wykluczenia
Z postępowania wykluczone będą podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu,
w szczególności ze względu na złożenie oferty w niewłaściwy sposób lub po terminie lub brak
przedstawienia wymaganych informacji. Wykluczone będą także podmioty, które nie dysponują personelem
przeznaczonym do realizacji usługi posiadającym wiedzę i doświadczenie określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
Z postępowania wykluczeni są Oferenci będący podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub z osobami, które ze strony Zamawiającego odpowiedzialne są za prowadzenie
postępowania ofertowego, to jest z zarządem Zamawiającego. 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 przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, to jest z zarządem
Zamawiającego, a Wykonawcą, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% 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.
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