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Nazwa projektu 
SIMON - system i metoda komputerowej terapii depresji 

Numer projektu 
POIR.01.01.01-00-0272/18-00 

Kategoria 
Usługa. 

Podkategoria 
Usługi badawcze/Usługi inne 

Termin składania ofert 
5 marca 2021 

Sposób składania ofert 
Skan podpisanej oferty należy przesłać na adres konkurencyjnosc@atilabs.pl lub dostarczyć do siedziby Spółki: 
Głogowska 31-33, 60-702 Poznań. 

Opis (10,000) 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług graficznych związanych z realizacją prac badawczo-rozwojowych 
w łącznym maksymalnym wymiarze 600 roboczogodzin, w okresie od 10 marca 2021 do 31 sierpnia 2021. Usługi 
wykonywane będą w wymiarze nie większym niż 200 godzin miesięcznie. W przypadku, jeśli Zleceniobiorcą jest 
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, całkowite zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy z 
tytułu wykonywania przedmiotu zlecenia oraz innych czynności zawodowych (pracy na umowę o pracę, innych 
umów zleceń, o dzieło itp.) nie może przekraczać 276 godzin w każdym z miesięcy kalendarzowych wykonywania 
zlecenia. Umowa o świadczenie usług może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 
miesięcznego terminu wypowiedzenia. 
 
W ramach usług będących przedmiotem zapytania realizowane będą usługi graficzne (2D) w badaniach 
przemysłowych dotyczących wytworzenia systemu do komputerowej psychoterapii depresji, w tym grafika stron 
www i aplikacji mobilnych, tabele, ilustracje, animacje. 
 
Usługi realizowane będą zdalnie w miejscu zapewnionym przez Zleceniobiorcę i z wykorzystaniem sprzętu 
teleinformatycznego Zleceniobiorcy, a także polegać mogą na udziale Zleceniobiorcy w spotkaniach roboczych w 
miejscu realizacji projektu (Poznań), w szczególności z udziałem pracowników Zamawiającego lub osób badanych. 
 
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. 
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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 Oferenta lub 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. 
 

CPV 
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

73110000-6 - Usługi badawcze 

Miejsce realizacji 
Poznań Grunwald 
Cała Polska 

Planowany termin podpisania umowy 
08-03-2021 

Etapy (można zdefiniować - opis, daty) 
 
Realizacja zamówienia - od 10-03-2021 do 31-08-2021 

Wymagania 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (6,000) 

Wiedza i doświadczenie (6,000) 
Oferent lub personel oddelegowany przez Oferenta do wykonania usług powinien mieć wiedzę z zakresu grafiki 
2D, takie jak layouty stron www i aplikacji mobilnych, tabele, ilustracje, animacje. 

Potencjał techniczny (6,000) 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia (6,000) 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa (6,000) 

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń (6,000) 
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1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych, oświadczeniem o 
czasie pracy, oraz oświadczeniem o kwalifikacjach do wykonania zamówienia. 

Dodatkowe warunki udziału (6,000) 
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.  
 
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 Zleceniobiorcy, a Oferentem, 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. 
 
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez Oferenta. 
 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego  
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. w Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);  
- została złożona przez Oferenta, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- jest nieważna na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.  
 

Czy dopuszczalne są zamówienia cząstkowe 
NIE 
 

 

Tytuł (60) 
Zapytanie ofertowe nr 2/2022 
 

Czy dopuszczalne są oferty wariantowe 
NIE 
 

Kryteria oceny (300) 
Jedynym kryterium oceny jest cena brutto roboczogodziny (maksymalnie 100 pkt, waga 100%). Wybrana zostanie 
oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (tzn. będzie miała najniższą cenę), zgodnie z poniższym wzorem: 
Liczba punktów = Cmin/C x 100 
gdzie: 
C = cena brutto roboczogodziny wykonywania usługi wskazana w danej ofercie, 
Cmin = najniższa cena brutto roboczogodziny usługi spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert. 
 

Tytuł (1,000) - nie wiem czemu po raz 2 
Zapytanie ofertowe nr 2/2021 
 

Zamówienia uzupełniające (6,000) 
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% 
wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Zleceniobiorcą. 
 

Warunki zmiany umowy (6,000) 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w umowie zmian, których wprowadzenie okaże się 
konieczne z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, lub w 
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 

1) udzielenia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, zamiennych lub 
zaniechanych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 
zakończenia jego realizacji, konieczności udzielenia których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) zmiany przepisów wpływających na sposób i zakres wykonania umowy; 

3) konieczności wprowadzenia zmian w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Zleceniobiorca stroną, w 
tym w szczególności instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest 
zamówienie; 

4) zmiany wytycznych dotyczących projektów współfinansowanych ze środków krajowych; 

5) pojawienia się innych, niezależnych od Zleceniobiorcy i Zamawiającego okoliczności powodujących konieczność 
wprowadzenia zmian w umowie, w szczególności konsekwencji sytuacji związanej z epidemią COVID-19. 

2. Zamawiający dopuszcza ponadto możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu 
umowy w okolicznościach spowodowanych: 

1) siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową; 

2) innym zdarzeniem uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zapytaniem ofertowym, 
niemożliwym do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 

 

Załączniki 
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz 

oświadczeniem o spełnianiu wymagań przedstawionych w zapytaniu ofertowym. 


