Zapytanie ofertowe 01/ I /2018
Termin składania ofert:
15 stycznia 2018

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie firmy, za pośrednictwem kuriera, poprzez e-mail
lub przesyłać na adres do korespondencji.
2. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 15.01.2018
3. Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej, wiadomości email lub dostarczenia osobiście.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
magdalena.miszczyk.mose@alreh.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Miszczyk-Mose
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 607 840 600
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi obejmującej prace w zakresie produkcji gry
zwiększającej motywację osoby z URK do pionizacji i ćwiczeń ruchowych.
Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba wykonawcy/Oddział /Siedziba Zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia
Od podmiotu podwykonawcy oczekuje się współpracy długookresowej w zakresie
opracowania, wytworzenia i testowania gry dla nowatorskiego urządzenia w zakresie jak
poniżej, jednak nieograniczonym do:
⎯ Utworzenie w podmiocie partnera zespołu specjalistów z zakresu wiedzy dotyczącej
opisanych prac.
⎯ Współpraca ciągła w minimum całym okresie realizacji usługi nad nowym urządzeniem
realizowana przez konsultacje, doradztwo i merytoryczne opiniowanie postępów prac
wedle potrzeb.
⎯ Ciągłe (w całym okresie współpracy) wykorzystywanie i badanie skuteczności i
przydatności aktualnej wedle stanu prac wersji urządzenia wraz z opracowywanym dla
niego oprogramowaniem w terapii pacjentów.
⎯ Przeprowadzenie weryfikacji realizacji wzorców w trakcie ćwiczeń z opracowanym
urządzeniem.
⎯ Opracowanie minimum jednego scenariusza gry
⎯ Zdefiniowanie „presetów” minimum trzech poziomów trudności
⎯ Scenariusz gry / scenariusze gier muszą umożliwiać ćwiczenia dolnych partii ciała i
przysiadów
⎯ Kompatybilność gry z platformą zarządzania treningami i monitorowania postępów na
indywidualnych kontach pacjentów przebywających na zorganizowanych turnusach
rehabilitacyjnych w ośrodkach rehabilitacji, przystosowaną do współpracy z
pionizatorem iStander PRO
⎯ Gra musi prawidłowo odwzorowywać anatomiczne ruchy ćwiczącego w urządzeniu
iStander PRO
⎯ Jakość wizualna gry musi odpowiadać poziomowi współczesnych gier komercyjnych
⎯ Gra musi mieć możliwość rozpoczęcia treningu za pomocą kamery/kamery
głębi/kamery 3d - bez konieczności używania klawiatury i myszki
⎯ Minimalne wymagania sprzętowe gry nie powinny być wyższe niż:
Windows 10 lub nowszy; 4GB RAM, Intel i3 lub równoważny, GeForce 1050 lub
równoważna.

Kod CPV
72200000-7
Nazwa kodu CPV
Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
Harmonogram realizacji zamówienia
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z
Zamawiającym.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z
przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na
prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób
uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego
ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki:
●

Zał. 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

●

Zał. 2 Wzór Umowy

Wiedza i doświadczenie
Oferent musi posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji
przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne,
niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
Oferent musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
1. Posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wytwarzania gier medycznych.
Weryfikacja pa podstawie dokumentów rejestracyjnych oprogramowania jako wyrobu
medycznego, świadectw wolnej sprzedaży.
2. Posiadać niezbędne do wykonania zlecenia zaplecze techniczne w postaci dedykowanego
pomieszczenia wyposażonego w specjalistyczny sprzęt niezbędny dla zapewnienia

bezpieczeństwa osobom uczestniczącym pracach. Pomieszczenie musi być dostępne dla
pracowników Zamawiającego według potrzeb oraz posiadać dostęp do sieci Internet w całym
okresie współpracy. Weryfikacja na podstawie przedstawionego przez oferenta spisu zasobów
technicznych.
3. Posiadanie wdrożonego certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 13485 będzie
dodatkowym atutem.

Dodatkowe warunki
Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki
związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane
z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało
podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w
treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
Oferent zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentu (protokołu) potwierdzającego
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny
oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia. Oferta powinna być złożona na
formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku, gdy formularz
nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty - Oferent powinien dołączyć do formularza
pismo z wymaganymi elementami oferty.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty
oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Złożona oferta powinna zawierać:
▪ nazwę i adres Oferenta,
▪ termin realizacji,
▪ kosztorys ofertowy,
▪ cenę netto i brutto wyrażoną w PLN,

▪ akceptację warunków i terminu płatności,
▪ datę sporządzenia oferty,
▪ datę ważności oferty,
▪ informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu,
▪ podpis oferenta.
Oferta musi być ważna co najmniej do 31.08.2018
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona
po terminie, niekompletna oraz do których nie załączono wymaganych załączników) lub
merytorycznych (zwłaszcza niebędącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo
zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej
rozpatrywania.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w ustawie – Prawo
zamówień publicznych lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze
względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań
powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile
okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania
(szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego
zgodność z celami Projektu).

Warunki zmiany umowy
Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem
na realizację przedmiotu zamówienia.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia
obiektywnych i niezależnych od Dostawcy okoliczności powodujących uzasadnione
wydłużenie okresu dostawy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg
załączonych wzorów załączników

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały
wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym.
KRYTERIA OCENY:
Kryteriami wyboru ofert są:
- KRYTERIUM 1: Cena netto (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 pkt),
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

SPOSÓB OCENY:
KRYTERIUM 1: Cena netto *
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
100 x cena najniższa** / cena badana***.
**Cena najniższa - oznacza najniższą cenę netto w PLN określoną w ofertach złożonych przez
Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.

*** Cena badana – oznacza cenę netto w PLN wskazaną w badanej ofercie dla pozycji
wymienionej w przedmiocie zamówienia.
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 5 dni od upływu terminu składania
oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.

Wykluczenia
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo
lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w
szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 5% (lub 10%) akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

