Łódź, dnia 22.03.2018

Zapytanie ofertowe nr 1/III/2018
Do:

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Alreh Medical Sp. z o.o.,
ul. Złotno 135, 94-315 Łódź

II. ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności dla projektu pt. „iStander Pro - urządzenie
aktywizujące z funkcją pionizacji dla osób dotkniętych urazem rdzenia kręgowego”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014-2020.
Firma Alreh Medical Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizacje usług
konstrukcyjnych oraz dokumentacji produkcyjno-projektowej w oparciu o zatrudnienie na podstawie umowy
zlecenie na stanowisku
Inżynier Ekspert w zakresie usług badawczo-rozwojowych urządzeń kod CPV:
73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

III. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie współpracownika do działu badawczo-rozwojowego na stanowisko
Inżynier Ekspert świadczącego usługi badawcze w ramach badań przemysłowych służące powstaniu urządzenia aktywizującego
z funkcją pionizacji dla osób dotkniętych urazem rdzenia kręgowego o nazwie iStanderPRO.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta/Wykonawcę usług projektowych, badawczych i naukowych
obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej, konstrukcyjnego modelowania 3D, analizy techologiczno-produckyjnej
oraz stworzenia dokumentacji produkcyjnej urządzenia iStanderPRO poprzez zatrudnienie w ramach umowy
cywilnoprawnej/umowy podwykonawczej lub umowy zlecenie na stanowisku Inżynier Ekspert urządzenia iStanderPRO.
Oferujemy zatrudnienie w ramach realizacji etapów
4, 5, których czas realizacji wynosi 5 miesięcy (od 01.04.2018 r. do 31.08.2018 r.). Wymiar czasu pracy to 30 godzin
miesięcznie.
Rozliczanie wyników pracy będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą
ewidencji czasu pracy współpracownika oraz stawki godzinowej.
Wypłata wynagrodzenia będzie na podstawie wystawionego przez Oferenta/Wykonawcę rachunku do umowy zlecenia.

Zakres obowiązków:
Realizacja usług badawczych i zadań merytorycznych w ramach realizacji etapów 4, 5 projektu polegająca na:
 ETAP I: opracowanie koncepcji modelu iSTANDER PRO na bazie wymagań Zamawiającego co do niezbędnych
funkcjonalności urządzenia. Koncepcja modelu rozumiana jest jako FDS (functonal design spect.) - Opis techniczny
produktu. W ramach tego etapu Oferent zobowiązany do dostarczenia kilku koncepcji wzorniczych urządzenia celem
określenia fnalnego kierunku prac projektowych.
 ETAP II: wykonanie projektu wzorniczo-technologicznego oraz dokumentacji wykonawczej niezbędnej do wykonania
prototypu urządzenia iSTANDER PRO.
 ETAP III: nadzór autorski nad pracami przedprototypowymi oraz wdrożeniem do produkcji urządzenia. Ewentualna
korekta projektu celem usunięcia nieprawidłowości działania mechanizmów jeśli takowe będą miały miejsce.
 Całość dokumentacji projektowej obejmować będzie dokumentację w formie elektronicznej (modele 3D w formacie
STEP, DWG

Osoba zatrudniona na stanowisku Inżynier Ekspert urządzenia iStanderPRO będzie podlegała bezpośrednio Kierownikowi B+R

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 5 miesięcy i trwa od 01.04.2018 r do 31.08.2018 r. Realizacja przedmiotu
zamówienia będzie polegała na realizacji:
➢ W ramach badań przemysłowych (01.04.2018 – 31.08.2018) :





Etap nr 1. – opracowanie koncepcji modelu iSTANDER PRO na bazie wymagań Zamawiającego co do niezbędnych
funkcjonalności urządzenia. Koncepcja modelu rozumiana jest jako FDS (functonal design spect.) - Opis techniczny
produktu i wymagań z zapisem wszystkich wymagań i funkcji. W ramach tego etapu Oferent zobowiązany do
dostarczenia kilku koncepcji wzorniczych urządzenia celem określenia fnalnego kierunku prac projektowych,
Etap nr 2. - wykonanie projektu wzorniczo-technologicznego oraz dokumentacji wykonawczej niezbędnej do wykonania
prototypu urządzenia iSTANDER PRO
Etap nr 3. – nadzór autorski nad pracami przedprototypowymi oraz wdrożeniem do produkcji urządzenia. Ewentualna
korekta projektu celem usunięcia nieprawidłowości działania mechanizmów jeśli takowe będą miały miejsce.

VI. WARUNKI UDZIAŁU I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Wykonawcy, którzy:
1. Minimum 15 letnie udokumentowane doświadczenie w konstrukcji urządzeń z zakresu sprzętu medycznego, AGD, urządzeń
przemysłowych. – do potwierdzenia przebiegiem kariery zawodowej oraz udokumentowanym uczestnictwem w realizacji min.
10 urządzeń
2. Posiadają tytuł min. magistra inż. Z zakresu technologii budowy maszyn lub dziedzin pokrewnych
3. Posiadają doświadczenie w projektach zagranicznych związanych ze sportem osób niepełnosprawnych 4. Biegła znajomość
języka angielskiego
5. Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty/ referencje, CV, listę publikacji ( jeśli dotyczy) z których będzie wynikało, że
posiada wymagane wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności.

6. Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające
ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne
zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów fnansowanych z Funduszy Strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz działań fnansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów
łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie - ( oświadczenie Oferenta
załącznik nr 3).
Powyższe warunki udziału są warunkami dostępowymi i będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie złożonych
dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

VII. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci/Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z frmą Alreh
Medical Sp. z o.o. 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 Oferentem/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,
➢ 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
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli
niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.

VIII. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
2. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres oferenta, pesel, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:
wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami: CV
lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifkacje potwierdzone za zgodność
z oryginałem oraz wykaz publikacji jeśli dotyczy.
wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

wypełnione i podpisane oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.
5. Termin ważności oferty: min. 30 dni
6. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej
oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i/lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż
jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych
ofert przez Oferenta.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : magdalena.miszczyk.mose@alreh.pl
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.alreh.pl
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z osobą: Magdalena Miszczyk-Mose, +48 607-840-600 W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku nie udzielenia wyjaśnień lub braku uzupełnienia złożonej oferty we wskazanym przez
Zamawiającego terminie oferta nie kompletna podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana przez
Zamawiającego.
Termin nadsyłania ofert 30.03.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie
bez wyboru oferty.
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.alreh.pl niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

X. KRYTERIA WYBORU OFERT
Kryterium oceny ofert stanowi cena bruto 100%
Cena bruto za wykonanie całości umowy zlecenia Zamawiającego wyrażoną w PLN.
Ocena oferty będzie realizowana na podstawie wzoru:
CENA = najniższa cena bruto wśród wszystkich otrzymanych ofert/cena bruto oferty badanej * 100%
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych warunków umowy w przypadku gdy:

1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian umów podpisanych
przez Zamawiającego z Instytucjami Pośredniczącymi.
2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
3. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych
identyfacyjnych
4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 5.
w zakresie zmiany miesięcznego zaangażowania Zleceniobiorcy w przypadku gdy łączne jego zaangażowanie zawodowe w
miesiącu przekroczy 276 godzin.
6. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
7. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania
o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Załączniki:
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań - Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zaangażowaniu
- Załącznik nr 4 – wzór umowy

