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Ogłoszenie

Numer

2022-9385-134420

Id

134420

Powstaje w kontekście projektu

POIR.01.01.01-00-0272/18 - System komputerowej nienadzorowanej psychoterapii depresji

Tytuł

Zapytanie ofertowe nr 2/2022 na świadczenie usług eksperckich 
z zakresu informatyki.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 
50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-11-10
1. Wzór formularza ofertowego

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-11-10

Data ostatniej zmiany

2022-11-10

Termin składania ofert

2022-11-18

Planowany termin podpisania umowy

2022-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

ATI Labs sp. z o.o.
Głogowska 31-33
60-702 Poznań
NIP: 7792443589
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Osoby do kontaktu

Wojciech Duchant
tel.: 536587587
e-mail: konkurencyjnosc@atilabs.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zapytanie ofertowe nr 2/2022 na świadczenie usług eksperckic

Budżet części 1

800000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi IT

Opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług informatycznych w wymiarze 1600 godzin w zakresie 
projektowania, programowania i testowania algorytmów terapeutycznych, aplikacji webowych i 
mobilnych (Android, iOS), responsywnych stron internetowych, rozwiązań UX/UI wersji webowej i 
mobilnej, systemów bazodanowych, oraz bezpieczeństwa danych pacjentów.

Usługi polegać mogą na udziale personelu Wykonawcy w charakterze konsultanta-eksperta w 
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spotkaniach roboczych, w szczególności z udziałem pracowników Zamawiającego, udziale w 
badaniach z udziałem osób badanych (np. grupy focusowe, testowi użytkownicy), odpowiadaniu 
ustnie i pisemnie (za pomocą środków komunikacji na odległość) na pytania Zamawiającego z 
ww. zakresu i ocenie rozwiązań proponowanych przez Zamawiającego oraz świadczeniu usług 
programistycznych w zakresie rozwoju aplikacji mobilnej wspierającej terapię depresji.

Usługi realizowane będą w co najmniej 50% czasu zdalnie w miejscu zapewnionym przez 
Zleceniobiorcę i z wykorzystaniem sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania Zleceniobiorcy, 
a w pozostałej części polegać mogą na udziale Zleceniobiorcy w spotkaniach roboczych, w 
szczególności z udziałem pracowników Zamawiającego lub osób badanych, realizowanych w 
siedzibie Zamawiającego, miejscach pracy kluczowych pracowników Zamawiającego lub w innym 
miejscach na terenie Polski. W przypadku, jeśli usługa realizowana miałaby być w innym miejscu, 
niż w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie, Zamawiający poinformuje o tym Zleceniobiorcę z co 
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli wykonanie usług wymagać będzie osobistej obecności 
Zleceniobiorcy lub personelu przez niego wskazanego, Zleceniobiorca pokryje koszty z tym związane, 
w szczególności koszty dojazdu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca wykonywania usług, 
przy czym czas dojazdu nie wlicza się do czasu wykonywania usług.

Zamawiający, poza całkowitą liczbą godzin wykonywania usług nie określa minimalnej ani 
maksymalnej liczby godzin usług dziennie, tygodniowo, ani miesięcznie, zakłada jednak, że zależnie 
od bieżących potrzeb i przebiegu projektu, w jednym czasie usługi wykonywać będzie jednocześnie 
maksymalnie 3 pracowników ze strony Wykonawcy i taką minimalną liczbę personelu Wykonawca 
jest zobowiązany zapewnić w całym okresie realizacji umowy.

Usługi świadczone będą od 1 grudnia 2022 do 30 listopada 2023, w godzinach i dniach określonych 
przez Zamawiającego (dni robocze w godzinach 8:00 a 18:00).

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.

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.

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty można przesyłać na adres konkurencyjnosc@atilabs.pl w formie skanu lub dokumentu w 
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formie tylko do odczytu (np. PDF) lub poprzez bazę konkurencyjności.
2. Oferta musi zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2022
4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 21 listopada na godzinę 9:00

Okres gwarancji

0

Kody CPV

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i 
wsparcia

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Poznań

Gmina

Poznań-Grunwald

Miejscowość

Poznań

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca zobowiązany jest oddelegować do wykonania zamówienia personel posiadający wiedzę 
i doświadczenie niezbędne do jego wykonania. Co najmniej dwie osoby wśród osób dedykowanych 
do wykonania zamówienia powinny posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie 
specyfiki projektowania, programowania, badania i wdrażania oprogramowania stanowiącego wyrób 
medyczny, a także znajomość następujących systemów operacyjnych, technologii, programów, 
środowisk i języków programowania, w stopniu wystarczającym do wykonania zamówienia: Linux 
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Ubuntu, Apache Tomcat, PHP, MySQL, Flutter, Dart, Firebase.
Co najmniej jedna z osób dedykowanych do wykonania zamówienia powinna posiadać stopień 
naukowy oraz doświadczenie badawcze obejmujące opracowywanie i walidację algorytmów 
informatycznych.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
2. Dokumenty potwierdzające dysponowanie personelem dedykowanym do wykonania zamówienia 
i potwierdzające wiedzę i doświadczenie tych osób, w zakresie wymaganym zapytaniem ofertowym.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

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 opracowania algorytmów terapeutycznych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, 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.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?
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TAK

Opis

Wykonawca zobowiązany jest oddelegować do wykonania zamówienia personel posiadający wiedzę i 
doświadczenie niezbędne do jego wykonania. Co najmniej dwie osoby wśród osób dedykowanych do 
wykonania zamówienia powinny posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie specyfiki 
projektowania, pro

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-11-10 - data opublikowania

-> 2022-11-18 - termin składania ofert

-> 2022-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


