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Kolonia Lesznowola, dnia 13.06.2022 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2022 

 

W związku z realizacją projektu nr MAZOWSZE/0153/19-00 pt. „Niskolatencyjny, 
synchroniczny i skalowalny system SDR” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” 
współfinansowanego przez NCBR, Technosystem Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na 
wykonanie zamówienia.  

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Technosystem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
Ul. Słoneczna 125, 05-506 Kolonia Lesznowola 
Strona internetowa: https://technosystem.pl 
 

2. Tryb udzielania zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o 
dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania 
Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. obsługi badań w 
formie umowy zlecenia w ramach projektu „Niskolatencyjny, synchroniczny i skalowalny 
system SDR” wybranego w konkursie Ścieżka dla Mazowsza, współfinansowanego przez 
NCBR. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie 
wykonać prace w zakresie: 
- zarządzanie pracami rozwojowymi od strony administracyjnej 
- przygotowanie postępowań zakupowych, w tym określenie i uzasadnienie trybu 
postępowania oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie prowadzonego 
postępowania  
- dbałość o przejrzystość rachunkową 
- odpowiedzialność za terminową sprawozdawczość do NCBR 
- kontrola budżetu w ramach prowadzonych prac rozwojowych 
- przygotowywanie wniosków o płatność oraz wsparcie w przygotowaniu innych raportów dla 
NCBR 
- kontakt z Konsorcjantem w sprawach rozliczeniowych 
 

Realizacja zamówienia określony jest wstępnie na okres:  od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 
Przewidywane miesięczne zaangażowanie na rzecz projektu: 50 roboczogodzin / miesiąc 
Kryteria wyboru: Wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny brutto (100%) 

https://technosystem.pl/
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4. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym. 

Przez powiązania rozumie się podmiot:  
a) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 
Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

b) będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim 
stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w 
związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 
włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w 
organach dostawcy towaru lub usługi,  

c) będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta 
w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,  

d) będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  
 
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:  
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań 
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. 
 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty 

a) Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: 

Technosystem Sp. z o.o. 
Ul. Słoneczna 125 
05-506 Kolonia Lesznowola 

lub pocztą elektroniczną na adres: projekt@technosystem.com.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 22.06.2022 r. do godz. 23:59 
 
b) W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez 
Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu maila na 
skrzynkę odbiorczą Zamawiającego 

 

a) Oferty które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny. 
b) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 
c) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.06.2022 r.  
d) Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną ogłoszone za pośrednictwem 

strony internetowej Zamawiającego: https://technosystem.pl w dniu 24.06.2022 r.  
e) Dodatkowych informacji udziela Wojciech Niedźwiedź, email: 

wniedzwiedz@technosystem.com.pl  
 

 

mailto:projekt@technosystem.com.pl
https://technosystem.pl/
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6 . Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2.  Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego. 
3.  Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez Oferenta.  
4.  Oferta musi zawierać cenę ofertową w walucie polski złoty za realizację przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu i być przedstawiona jako 
brutto za 1 roboczogodzinę. 

5. Oferta musi posiadać datę sporządzenia, zawierać adres Oferenta, numer telefonu, adres 
e-mail. 

6.  Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

7.  Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w formie 
CV lub referencji potwierdzających  wykonanie prac o podobnym zakresie) 

8.  Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Oferentem a 
Zamawiającym (Załącznik nr 2). Oświadczenie musi być podpisane przez Oferenta. 

9.  Do oferty należy załączyć oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym 
Wykonawcy (Załącznik nr 3). 

10. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta. 
 

 

7. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą 
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym. 

2.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania. 
3.  Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru 

Wykonawcy bez podania przyczyn. 
4.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

Zmiany lub wycofanie oferty odbywają się w taki sam sposób jak składanie oferty (par. 6). 
6.  Oferty niespełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym, nie będą rozpatrywane. 
7.  Zamawiający może wezwać składającego do uzupełnienia oferty w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych nie wpływających na treść merytoryczną oferty. 
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
9.  Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub 

rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości. 
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższa liczbę punktów.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w tym również cenowych ze 
składającym ofertę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, na realizację 
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przedmiotu zamówienia oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku 
nieuzyskania porozumienia w wyniku prowadzonych negocjacji. 

 
 
 
 

8. Wykaz załączników 

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące dokumenty: 
 

Oznaczenie załącznika  Nazwa załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań  

Załącznik nr 3 Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy 

 

 

 


