Pieczęć
Gąsawa dn. 30.12.2019 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
W odpowiedzi na wybór wykonawcy w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy,
realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1
Wsparcie

procesów

badawczo-rozwojowych,

Schemat:

projekty

grantowe,

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
1.

Zamawiający
MIKONET Piskorska Monika

2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu innowacyjnej
formy wsparcia procesu rehabilitacji dzieci z zastosowaniem mobilnej aplikacji internetowej.
Założenia projektowe:
1. Stworzenie aplikacji internetowej służącej zarówno opiekunom jaki i ich dzieciom wymagającym kompleksowego
wsparcia rehabilitacyjnego.
2. Podzielenie aplikacji na dwa moduły (zamknięty i otwarty), Moduł otwarty powinien zawierać: materiały
edukacyjne, porady, wskazówki/zalecenia, filmy instruktażowe. Model zamknięty dedykowany byłby indywidualnie
konkretnym podopiecznym.
3. Każde dziecko powinno mieć własne konto, gdzie posiadałoby dostęp do: harmonogramu terapii w formie
kalendarza, odwołania/przełożenia terminu zajęć w placówce na inny termin, porad dotyczących własnego
schorzenia, zadań, które należy wykonywać w domu celem poprawy stanu zdrowia, bezpośredniego przesłania
zapytania do terapeuty, bezpośredniego przesłania zapytania do rejestracji, narzędzi/arkuszy oceny efektywności
wykonywanej w warunkach domowych terapii, umożliwiających opiekunowi samodzielną ocenę prawidłowości i
skuteczności prowadzonych działań i przekazywanie tych danych bezpośrednio terapeucie.
4. Dostosowanie aplikacji do urządzeń mobilnych.
Efektem realizacji przedsięwzięcia ma być:
- Stworzenie aplikacji internetowej wspierającej proces rehabilitacji dzieci.
Zamawiający nie dopuścił / dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
3.

Przebieg procedury
a) Procedurę przygotował i przeprowadził: MIKONET Piskorska Monika
b) Procedurę realizowano między 9.12.2019 (ogłoszenie zapytania ofertowego), a 30.12.2019 (informacja
o wynikach).
Na dzień 19.12.2019. godz 12:00 ustalono datę upłynięcia terminu składania ofert.
c) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (tj. Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego, Załącznik nr 2.
Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia, Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku
powiązań,) wysłano mailowo / dostarczono osobiście / wysłano pocztą tradycyjną do poniższych
podmiotów:
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1. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz;
2. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek;
3. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin;
4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

4. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie, tj. od dnia 9.12.2019 r. do dnia 19.12.2019 r. .do godz.
12:00 wpłynęła 1 oferta.
Lp.

Oferent

Adres korespondencyjny

Data złożenia
oferty

1.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz

10.12.2019

Osoba upoważniona do reprezentowania zamawiającego złożyła oświadczenie o braku powiązań z Oferentem
wskazanym powyżej.
5.

Weryfikacja spełnienia wymogów formalnych i warunków udziału

Oferent
Wymogi formalne/warunki
udziału

Oferta wpłynęła w terminie
Oferta sporządzona na odpowiednim formularzu w sposób
czytelny
Oferta została podpisana przez Oferenta
Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający
określił wzory w formie załączników zostały sporządzone
zgodnie z wzorem i zawiera:
datę sporządzenia
adres lub siedzibę Oferenta, e-mail, numer telefonu
wypełnione wszystkie wymagane pola
oświadczenia o braku powiązań Zał. Nr 2
Oferent nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym
Spełnienie wszystkich wymogów formalnych i warunków udziału
w postępowaniu
6.

Wyższa Szkoła
Gospodarki
w Bydgoszczy
tak

Ocena kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty
Najkorzystniejsza oferta wybrana została w oparciu o kryterium:
Cena - 100% dla całościowego zamówienia w ramach opisu przedmiotu zapytania.
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tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
TAK

Złożone oferty otrzymały punktację uwzględnioną w poniższej tabeli:
Kryterium
Cena - 100% dla całościowego zamówienia w ramach opisu
przedmiotu zapytania

Proponowana cena brutto
(PLN)

Waga kryterium: 100%

Przyznana liczba
punktów*

Maks. liczba punktów: 100

123.000,00

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

100

Podsumowanie:
W dniu 30.12.2019 r. o wyniku zapytania ofertowego został powiadomiony oferent Wyższa Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji wybrana została oferta złożona przez w/w
uczelnię. Wartość oferty wynosi 123.000,00 PLN brutto. Zamawiający skontaktuje się z Oferentem w celu
podpisania umowy na realizację usługi.

7.

Wykaz załączników
Zał. 1
Wzór zapytania ofertowego, zawierający opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny, wzór
formularza ofertowego, oświadczeń.
Zał. 2
Potwierdzeniu wysyłki do 4 oferentów.
Zał. 3
Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (1 sztuka).
Zał. 4
Potwierdzenie przekazania wyniku postępowania ofertowego.

Podpis:…
podpis
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Oświadczenie

Ja niżej podpisany oświadczam o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Oferentem
Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, która złożyła ofertę w ramach Zapytania ofertowego przeprowadzonego
zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1.
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oświadczam, że w stosunku do Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy nie występują powiązania kapitałowe lub
osobowe, przez które 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 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.

Gąsawa, 30.12.2019
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