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ZAPYTAN|E oFERToWE NR {/{ 1l20{7/BoN
W ZAKRE§|E WYKoNAN|A U§ŁUG| BADAWczo-RozWoJoWEJ GELEM

OPRACOWAN|A PRZENOŚNEGO, MODUŁOWEGO SY§TEMU
REKREACYJNEGO UMOŻLIW|AJĄCEGO GRĘ W M|N|GOLFA

(TRYB - ZA§ADA KoNKURENcYJNoŚcl)

LDK |NVESTMENTS Dariusz Łubiński zaprasza do składania ofeń na wykonanie usługi
badawczo-fozwojowej dotyczącej opracowania projektu wzornicząo wraz z opracowaniem
nowego przęnoŚnego. modułoweoo §y§temu rekreacyineqo umożliwiaiaceqo orę w minioolfa
na wartoŚć przedmiotu zamówienia Ęcznie powyżej 50 tys. ź netto, związanej z
planowanym udziałem firmy LDK INVESTMENTS Dariusz Łubiński w projekcie

Program Operacyjnego lnteligentny Rozwój 2014 - 2020
ll oś priorytetowa: ,,W§parcie otoczenia i potencjału pr4edsiębiorstw do prowadzenia

działalności B+R+l"
Działanie 2. 3 "Proinnowacyjne usługi dla prz edsiębiorstw"

Poddziałan ie 2.3,2,,Bony na innowacje d la MŚ P"

Kod GPV
CPV:73100000-3
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

1. TRYB ZAPYTAN|A OFERTOWEGO:
Zasada konkurencyjności określona w dokumencie m in.
a) ,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Ęuropejskiąo Funduszu §połecznego oraz Funduszu Spójności na
lata?014-2020"
oraz
b) ań, 6c ustawy o PARP, w tym z zachowaniem zasady przejvystości, uczciwej konkurencji
i równąo traktowania oferentów,

2. §PosoBY uPUBLlczNlENlA
Upublicznienie zapytania następuje pzed złożeniem wniosku o dofinansowanie na zasadzie
upublicznienia;
a) na portalu Polskiej Agencji Rozwoju Pzedsiębiorczości w dziale "ZamówieniaWnioskodawców i Beneficjentów" pod adresem: http://www.parp.qov.p|/zamowienia_1420
b) na stronie internetowej firmy LDK |NVESTMENTS pod adresem:www,ldk.com.pl
c) popzez wysłanie maila z zaproszeniem do złrrżenia ofeńy do minimum 3 potencjalnych
\A/ykonawców



3. oPls PRzEDMloTu zAMóWlENlA I ZAKRES UsŁUGl Do WYKoNAN|A

PRZEDM|OT USŁUG! BADAWCZEJ:

Usługa badawczo-rozwojowa w zakresie stworzenia pruenośnego, modułowego systemu
rekreacyjnąo umożliwiającego grę w minigolfa polegającej na:
a) wykonaniu pĘektu wzorniczego minigolfa walizkowego - opracowaniu cech technicznych,
użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzĄące do wprowadzenia go do obrotu,
b) opracowaniu i wdrożeniu nowego wyrobu - prototypu produktu w celu jąo wdrożenia do
produkcji ispruedaży.

ZAKRES U§ŁUGI:

ZADAN|E 1: PRACE DES|GNERSK|E NAD WALIZKĄ MODUŁOWĄ M|N|GLFA l

JEJ WNĘTRZEM - Etap opracowania projektu wzorniczego
1. Specyfikacia projektowa wyrobu
a) lista wymagań, jakie ma spdnić pĘekt uzomiczy, zawieĘąca w szczególności
wymagania rynkowe, produkcyjne, obsługi technicznej produktu i zgodności z
pzepisami w tym określenie wymagań dla wyrobu minigolfa modułowego wynikających
z obowiązujących norm polskich i zagranicznych;
Rezultat: lista uzgodnień wzomiczych minigolfa Wykonawcy iZamawiającego - 1 szt.

2. Projekt koncepcyiny wyrobu
a) pzygotowanie, wybór kilku wstępnych koncepcji poszcząólnych detali minigolfa
b) szkice, opracowanie rysunków komputerowo w wersji 3D, wizualizaĄe 2D
zaproponowanych pomysłów wzorniczych detali minigolfa walizkowego prace
designerskie nad rozwiązaniem modułowym gry minigolfa jej wnętzem i

wyposażeniem, warianty stylistyczne, modułowy system rozwoju wyposażenia,
uzgodnienia, akceptacja
Rezultat projekt koncepcyjny detali i minigolfa - 1szt.

3, Projekt postaci wyrobu
a) określenie ogólnych wfiycznych dotyczących kształtu, wielkości, wyglądu,
funkcjonalności, ergonomii, cech kreatywnych gry;

b) wstępne informacje o konstrukcji minigolfa i sposobu jąo produkcji (ilości form do
wytworzenia, użytych maszyn)
c) dobór materiałów do produkcji detali minigolfa
Rezultat: pĘekt postaci minigolfa - 1 szt.

4. Proiekt szczegółowy wyrobu
a) dopracowanie kształtu, wielkości i wyglądu wyrobu (najlżejsza wersja, elegancki
wyglad)
b) wykonanie pĘektów wzorniczych końcowych składających się z detali
podstawowych (twozywo sztuczne) i detali pobocznych (np. mata, trawa);
c) opracowanie i wykonanie prezentacji komputerowych kilku istotnych elementów
minigolfa w technice 3D celem we$ikacji kształtu, uźyteczności, ergonomii,
zminimalizowania zużycia materiałów przy produkcji na każdy element składowy, minigolfa.
Rezultat: dokumentacja pĘektu truzomiczego (wydruki rysunków, wizualizacje
komputerowe i listy uzgodnień, grafikidetali) - 1 szt.

ZADAN!Ę 2: PRACE DES|GNER§KIE NAD WAL|ZKĄ MODUŁOWĄ M|N|GLFA l
JEJ WNĘTRZEM - etap opracowania projektu inżynierskiego

1. Proiekt inżynierski



a) wykonanie szczegółowej dokumentacji konstrukcyjnej _ stwozenie numerycznego
trójwymiarowego projektu części składowych konstrukcji wraz z jej numerycznym
złożen iem i pzep rowadzeniem sym ulacj i wytrzym ałościowych, w tym :

. określenie podstawowych parametrów kinematycznych i dynamicznych układów
mechanicznych.
, opracowanie koncepcji (w postaci schematów) iwybór rozwiązań pzeznacżonych do
dalszej realizacji.
. opracowanie numerycznych modeli 3D podzespołów.
. obliczenia kinematyczno-dynamiczne i wytzymałościowe elementów
konstrukcyjnych.
b) wykonanie projektów narz$zi (oprzyrządowania produkcyjnego) głównie w
obszaze form do wykonania detali minigolfa:
- opracowanie rozwiąania zamykania i otwierania walizki
- opracowanie rozwiązania łączenia modułów
- opracowanie systemu opuszeania ipodnoszenia band
- opracowanie rozwiązania systemu (rączki) umożliwiającej pzenoszenie walizki
Rezultat: dokumentacja projektów inżynierskich dla form detali - 4 szt,
lA|generowanie dokumentacji rysunkowej przeznaczonej do wytworzenia prototypów
rozwiązania - obliczenia inżynierskie dla minigolfa

ZADAN|E 3: PRACE DES|GNER§K|E NAD WALlzKĄ MoDUŁoWĄ M|NIGLFA l
JEJ WNĘTRZEM - etap wdrożenia projektu wzorniczego

1. Plan wdrożenia projektu uzorniczego do produkcjiseryinej:
a) opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych, czas wykonania poszczególnych
prac nad produkcją imontażem minigolfa walizkowego;
b) dobór materiałów wykorzystanych do produkcji szczególnie do wytworzenia form
detali,
c) wnioski i rekomendacje dla produkcji,
Rezultat: opracowanie rapońu 7, badań wykonanych na etapie wzorniczym,
inźynierskim, wdrożeniowym zawieĘącego wnioski'i rekomendacje dla produkcji,

ZADAN|E 4: BADAN|A NAD PRODUKTEM MlNlGoLFA WALIZKOWEGO - etap
opracowania nowego wyrobu

1. Prototypowanie
a) Modyfikacje modeli nurnerycznych zaproponowanych układów,
b) Wytworzenie funkcjonalnych prototypów produktu o wylmiarach dł, 800mm, szer.
800mm, wys.7Smm:
*wskali 1:2-5szt,
-wsakli 1:1 *5szt.
Rezultat: Funkcjonalne prototypy (modele} w dwóch wariantach wykonania - w skali
1:1 *5 szt. oraz 1:2-5szt,

2. Testy laboratoryjne
a) Testy wytzymałościowe sprawdzające wytrzymałość części składowych oraz całego
gotowego prototypu produktu w skali 1:1 i 1:2. Badania zawierać będą również analizę
zmęczeniową i udarnościową dla poszcząólnych elementów,
b) Testy tnuałości i ergonomii zwięane z symulowaną eksploatacją, wraz ze
sprawdzeniem ergonomii i wygody użytkowania prototypów gotowego produktu. Testy
zostaną pzeprowadzane na grupie kontrolnej w wieku od 18 do 70 roku życia.
Rezultat: Potwierdzenie zgodności produktu z wymaganiami normatywnymi iwyniki z
badań wytrzym ałościowych, ergonom i i i tnuałości.



ZADAN|E §: WDRoŻENIE NoWEGo tl/YRoBU -Wykonanie prototypu
końcowego

a) Modyfikacja projektu (w oparciu o wyniki uzyskane w Zadaniu 4 orazwykonanych
testów pzez końcowych użytkowników - Zadanie 4).

b) \A/ygenerowanie poprawionej dokumentacji rysunkowej.
c) Wykonanie poprawionej wersji prototypu w skali 1:1 oraz 1:2^

Rezultat: Rapoń zbadań nad produktem - ostateczna wersja dokumentacji
technicznej i prototypów produktu .prototypy minigolfa walizkoweg a - 2 sĄ.

4. WARUNK| UDzlAŁU W Po§TĘPoWANlU §TAW|ANE WYKoNAWcoMloFERENToM
1. Ofeńa musi być odpowiedzią na zapytanie ofeńowe i gwarantować cał zakres

zamówienia wyszczególniony w punkcie 3 niniejszego Zapytania,
?. Ofeńy należy obowiązkowo składać na szablonie oferty, który stanowi załącznik nr 1

do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty złożone na innyrn szablonie niż
wskazany załącznik podlegają odtzuceniu.

3. Brak moźliwości składania ofeń częściowych,
4. Termin realizacjibadań przezWykonawcę nie może pzekroczyć 18 miesięcy,
5, Qzas zwięania ofertą wynosi 6 miesięcy od ostatecznego terminu składania ofeń, co

poświadcza się poprzez odpowiednie zaznaczenie na szablonie ofeńy.
6. Wykonawcą usługi badawczej mogą być wyłącznie jednostki naukowe, w

rozumieniu ań. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

, 1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych
uczelni;

2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2O1a r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. LJ. z 2a16 r,, poz, 572, z pożn.
zm,):

3) ins§ftuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
ins§ltutach badawczych (Dz, U.z2016 r. poz, 371,z późn. zm,);

4) międzynarodowe ins$tuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych
pzepisów, dziaĘące na terytońum Rzeczypospolitej Polskiej;

5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami

prowadzącymi badania i upowszechniającymiwiedzę w rozumieniu ań. 2 pkt 83
rozparządzenia Komisji {UE) nr 651EaM;

posiadające przyznaną katąorię naukową A+, A albo B, o któĘ mowa w ań. 42 ust.
3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

spółki celowe uczelni, o których mowa w ań. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictvrlie wyższym (Dz. U z 2o16 r,, poz. 1842, z późn, zm.}
lub społki celowe jednostki naukowej;
centra transferu technologii uczelni, o których mowa w ań. 86 ust.1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym;

9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowąo, o którym
mowa w ań. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania daiałałności innowacyjnej (Dz,U. z2015, poz, 171a, zpóżn. zm.};

10)akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria pzez podmioty, o których mowa w ań.
21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r, o systemie oceny zgódności(Dz,U. z
2a16 r., poz, 655, zpóźn. zm)

Wykonawca usługi musi mieć pełną zdolność badawczą do realizacji usługi w
zakresie merytorycznym, technicznym oraz dysponować potencjałem badawczym,
umozliwiającymi wykonanie usługi realizowanej w ramach PĘektu pzy racjonalńym
stosunku jakości do ceny, co wykaże poprzęz odpowiedni opis uzasadnienii w tresci
szablonu ofeĘ.
Materiały niezbędne do wykonania usfugi proponuje i zapewnia Wykonawca. Naleźy
je skalkulować w cenie ofeńy.

lub
7)

8)

7.

8.



9. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w
stosunku do Zamawiającego, które stanowi załączni( nr 2 do ofeĄ.

10, O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać OferenciĄ/r/ykonawcy, którzy nie znajdują
się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści
szablonu ofeńy.

11.0 udzielenie zamówienia mogą się ubiegać OferenciMykonawcy, Rlórzy złożą
oŚwiadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
które stanowi element szablonu ofeńy.

12. Cena poszczególnych kosztów zakresu l łączna cena zamówienia musi być wyrażona
w PLN w matematycznym zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku i być
prawidłowo obliczona zgodnie ze wskazanym szablonem ofeńy, który stanowi
zdącznik nr 1 do niniejszego zapfania ofeńowego.

13. Ofeńa powinna być podpisana przez osoby upowaznione do jej podpisania zgodnie z
aktualnymi doku mentami Ęestrowym i lub udzielonym pełnomocnictwem.
Nieprawidłowe poświadczenie ofeńy skutkuje odzuceniem i pozostawieniem oferty
bez rozpatzenia.

,t4, Ofeńy złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. ZAKRE§ WYKLUCZEN|A
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane jednostce
naukowej powiązanej z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się vraajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań \,v imieniu
ZamałtiĄącego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego caynności związane z
przygotowaniem i pueprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w społce jako wspólnik społki cywilnej lub społki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) pełnieniu funkcjiczłonka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szcząólnoŚci pozostawanie w zutiązhu małźeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiąo stopnia lub w stosunku pzysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający w celu potwierdzenia spdnienia warunków wymaga przedłożenia
oświadczenia w formie załącznika nr 2.

6. KRYTER|A oGENY oFERTY
RAZEM 100 pkt, = 80 pkt. cena usługi netto + 20 pkt, termin realizacji badań

ł Zamawiający za najkanystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która łącznie za kryteria
pzyjęte w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.

Lp. Kryterium oceny Opis sposobu przyznawania punktacji Waga
punktowa

1. Cena usługi netto
oznacza pu nktowan ie max
80 pkt. za najniższą cenę

netto usługiwg
następującego wzoru

Najniższa cena netto:

do 80 pkt. = Cena netto ofeńy najtańszej / Cena netto. ofeńy badanej x 80 pkt.
80 pkt.

2. Termin realizacji badań
oznacza pu n ktowan ie max.
20 pkt. za najkrótszy termin

realizaĄi całego zakres u
badań przez Wykonawcę

Termin realizacji badań od 16 m-cy do 18 m-cy = 0 pkt.
Termin realizacji badań od 12 m-cy do 15 m-cy = 10 pkt.
Termin realizacji badań do 11 m-cy = 20 pkt.

20 pkt.

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: {00 pkt.

/,ź+35.------.----\



. w ocenie kryteriów uzyskać można maksymalnie 100 pkt. przy czym wybierany jest
Wykonawca/Ofertent, który uzyska najwyższą punktację i spełni warunki udziału w
postępowaniu określone w pkt. 4 7apfania.

r w plzypadku uzyskania przez więcej niż jednego wykonawcę takiej samej liczby
punktów brane pod uwagę będą zastosowane elementy ekologiczne w procesie
twoeenia wyrobu i jego projektowaniu tzw, aspekt środowiskowy. Oferenci zostaną
poproszenie o wykazanie spełnienia tego warunku bez możliwości zmiany ceny i

pozostałych kryteriów złoźonej pierwotnie ofeńy.

7. TERMIN, MlEJ§cE l FoRMA §KŁADAN|A oFĘRT
1. Termin złożenia ofeĘ ufiwa z dniem 13 listopada2a17 roku włącznie
2. Ofeńę należy składać w formie:

a) skanu elektronicznie na adres e-mail: ldk@ldk.com.pl
lub

b) oryginału osobiścielpaez posłańca lub pocztą na adres

LDK INVESTMENT§ Dariusz Łubiński
ul. Dobra 4, O7-Z00 Rybienko Nowe
(Liczy się data wpływu do Biura Firmy).

3. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest Dariusz Łubiński,
tel. 506 372 362, e-mail: ldk@ldk.com,pl

8, WARUNK| PoDPlsANlA UMoWY
1. Zamawiający zastzega, żę udzielenie zamówienia będzie wymagało formy

pisemnej.
2. Po pzeprowadzeniu procedury w terminie waźności ofeńy następuje podpisanie

umowy/umowy warunkowej z Wykonawcą,
3. Zamawiający zastrzega, że paez cały okres ważności oferty ma prawo do

odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym/i oferentemlami.
4, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania warunku zawieszajacego o

udzielenie zamówienia uzależnionego od:
a) uzyskania lnformacjio znalezieniu się na liście rankingowej lub
b) od daty ostatecznego podpisania umowy z organizatorem konkursu tj. Polskiej

Agencji Rozwoju Paedsiębiorczości w ramach ,,Bony na innowacje w MSP'
PolR 2.3.2.

Zakres warunku zostanie określony w umowie warunkowej podpisanej w terminie
ważnosciOferty.

5. W pzypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, Kóry w
postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

6, Termin realizacji umowy Wznacza się od dnia podpisania umowy/umowy
warunkowej w terminie waźności ofeńy do dnia zakończenia umowy jednak nie
pÓźniej niż 18 miesięcy od terminu rozpoczęcia badań. Dokładny termin realizacji
usługi zostanie określony w treści umowy warunkowej.

7. Złożenie ofeńy pzez jednostkę naukową nie stanowi zawarcia umowy.

9, ZAMÓWIENIA UzuPEŁNlAJĄcE
1. Zamawiający nie pzewiduje zwiększenia zamówienia.
2. Zamawiający nie pzewiduje zamówień uzupełniających.

10. WARUNKI zMlANY UMoWY
1. Zamawiający pzewiduje możliwośó zmiany umowy w pzypadku, gdy zmiana nie

prowadzi do zmiany charakteru umowy i zosta§ spełnione łącznie następujące
warunki:

a) koniecznoŚć zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł pzewidzieć,

b) wańoŚĆ zmiany nie przekracza 50% wańości zamówienia określonej
pienrotnie w umowie,



2, Dopuszcza się roariązanie umovrry w pzypadku rezygnacji Zamawiającego z
dofinansowania czy działania siły wyższej.

11. DoDATKoWE UWAG| | Po§TANoWlENlA
1. Wszelkię koszty związane ze złożeniem ofeńy ponosi oferent.
2. Zamawiający zastaąa sobie moźliwość odwołania lub zmiany zapytania ofeńowego

bez podanla pzyczyny o czym poinformuje potencjalnych Oferentów w taki sam
sposób, co upublicznienie zapytania opisane w pkt. 2.

ZAŁĄczNlKl
1 - Szablon ofeńy - wzór
2 * Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - wzór.

LDK INVESTMENTS
Dariusz Łubińshi

07-20a Wyszków, ul. Dobra a ,--/
Rybienko Nowe (

REGoN 55066514o NlP 762.168-1g-z^-.__

Z poważaniem
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\
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Zał. 1 * Szablon oferty - wzór

oFERTA
NA ZAPYTANIE oFERToWE NR 1/11na17lBoN

W ZAKRES|E WYKONAN|A USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ CELEM
OPRACOWAN|A PRZENOŚNEGO, MODUŁOWEGO SYSTEMU
REKRĘACYJNEGO UMOŻLWIAJĄCEGO GRĘ W M|N|GOLFA

OFERTA ZŁOŻONA PR;:EZ
PEŁNA NAZWA OFERENTA:
ADRE§ OFERENTA:
NlP OFERENTA

Do

4AMAWlAJACFGO:
LDK |NVESTMĘNT§ Dariusz Łubiński
ul. Dobra 4,07-200 Rybienko Nowe

(poniżej należy uzupełnić dane Oferenta):

lMlĘ l NAaMSKO OSOBY DO KONTAKTU, TYTUŁ NAUKOWY:
TELEFCIN OSOBY DO KONTAKTU:
ĘMAIL OSOBY DO KONTA}<|U 7E STRONY OFERENTA;

składamiy ofeńę w zakresie wykonania usługi badawczo-rozwojowej celem opracowania
pzenoŚnego, modułowego systemu rekreacyjnego umożliwiającego grę w minigolfa,

OSW|ADCZENlA:
Lp. zakres oświadczenia Zaznacz właściwe bądź

uzasadnii
1- Oświadczam/y, ze jesteśmy jednostką naukową w rozumieniu ań.

2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 201O r. o zasadach finansowania
nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nauki (Dz.U. z2016 r., poz. 2a45, z późn, zm.);

n TAK
D NlE



2, Oświadczamly, że jesteśmy jednostką naukową następującego
rodzaju {pgdkreśl odpotł{iedni rodzai}:
1) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu

statutów tych uczelni;
2) jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z2a16 r., poz. 572, z późn. zm,);

3) instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz, U. z2a16 r, poz.371, z
pożn. zm.};

4} międzynarodowy instytuty naukowy utworzony na podstawie
odrębnych pzepisów, dziaĘące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
Polska Akadem ia Umiejętności;
inne jednostka organizacyjna niewymieniona w pkt 1-5,
będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą
wiedzę w rozumieniu ań, ż pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651t2014;

oraz posiadająca przyznaną kategorię naukową o któĘ mowa w
att. 47 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
{podkreśl odnowiednia kategoriel ;

- A+,
- A albo
-B,

5)
6)

tr TAK
n NlE

Oświadczamly, że jesteśmy jednostką naukową następującego
rodzaju (podkreśł qdpowiedni,rodzai): :

1) społka celowa uczelni, o której mowa w ań, 86a ust. 1 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z
2016 r., poz. 1842, z póżn. zm.) lub społka celowa jednostki
naukowej;

2J centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w ań. 86
ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

3} przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-
rozwojowąo, o którym mowa w aft.17 ust. 1 ustawy z dnia 30
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz,U, z2O15, poz. 1710, z póżn. zm,);

Ą) akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium pęęz
podmioty, o których mowa w ań. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2O02 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 655, zpoźn. zm)

n TAK
n NlE

3. Oświadczamty, że nie znajduję/my się w stanie upadbści lub
likwidacii w chwili złożenia ofeńv

n TAK
D NlE

4. Oświadczam/y, że czas związania ofeńą wynosi 6 miesięcy od
ostatecznego terminu składania ofeń

tr TAK
tr NlE

5, Oświadczam/y, źe:. posiadam/y pełną zdolność do czynności prawnych,. korzystam/y w pełni z praw publioznych,. ni€ byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem sąduza umyślne przestępstwo ścigane z oskażenia
pub licznego lub umvślne przestepstwo skańowe.

n TAK
n NlE

6. Oświadczamy, ze oferta zawiera wycenę na cały zakres określony
w zapytaniu ofertowym i nie iest ofeńą częściowa.

n TAK
tr NlE

7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt. 4 Zapytania ofeńowego,
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków oznacza odrzucenie
oferty bez mozliwości iej uzupełnienia.

t] TAK
n NlE

8. Oferent oświadcza, że zapoznał się z warunkami oferty i

zobowiązuje §ię w przypadku wyboru ofeńy do zawarcia
umowy/umowy warunkowej na określonych warunkach w miejscu i

terminie wyznaczonvm Drzez zemawiaiaceoo

n TAK
t] NlE

9. Posiadamy pełną zdolność badawczą do realizacji usługi w
zakresie merytorycznym, technicznym oraz dysponujemy
potencjałem badawczym, umożliwiaiacymi Wkonanie usłuqi

n TAK
tr NlE



realizowanej w rarnach Projektu przy racjonalnym stosunku jakości
do ceny, co uzasadniamy popźez]

Wykaż potencjał jednostki naukowej do realizacji usfugi badawczej popzez:
a) opis potencjału merfiorycznego, technicznego, badawczego wybranej jednostki naukowej
kontekście przedmiotu realżowanej usługi opisanej w zapytaniu ofeńowym (wpisz uzasadnienie):

W

b) przykłady projektów realizowanych przez jednostkę naukową w danej dziedzinie, któĘ dotyczy
usługa opisana w zapytaniu ofeńowym (wpisz uzasadnienie):

Opisz sposób włączenia użfikowników końcowych w proces projektowania i stworzenia wyrobu w
postaci minigolfa walizkowego (wpisz uzasadnienie):

Wskaż termin realizacji badań

Lp. Termin realizacji badań Zaznacz deklarowany
termin

1. Termin realizacji badań od 16 m-cy do 18 m-cy n
ż. Termin realizacji badań od 12 m-cy do 15 m-cy tr
3. Termin realizacji badań do 11 m-cy n

i10O*-_-_>,
\
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\



WYKONAJ SZCZEGÓŁOWĄ KALKULACJĘ USŁUG| BADAWCZEJ
1 2 3 4 5 o 7 8 9

uEH l NŁ
zADANlA oPts PL,ĄNoWANYCH DZIAŁAŃ (prąc i

cżynnoŚci)

,IEZUL lAl
DzlAŁANlA tj,

pffiidylvąny efekt
planowanych pfrc i

czynności

ROZPOCZĘCIA
DATA

z,AKoŃczEN|A NETTo w
PLN

vAT w PLil BRUTTo w
PLil

Uzasadnienie kosztu i kalkulacja
szczegÓłowa
(stilki, ceńy

jednostkowe/godzłnowe
pracoMików naUkowych W

ramach poszczególnych z6dań,

'iczba 
lńóazólodziĄ v{Ę z

@§adnieniem ich wysokości
liczba zaangaz9danych osób W

reallzaqę zadaf,ia Waz z ich
uzasadnieni€m, Wymiar pracy w

ramach pąektu. rodzaj
Wykorzystywanej aparalury, koszty

ńM...Vińp *ć\

ZADAN|E 1:
PRACE
DEslGNERsKlE
NADWALlzKĄ
MoDUŁoWĄ
MIN|GLFA l JEJ
WNĘTRZEM -
Etap
opracowania
projektu
wzorniczego
(etap
opracowania)

NAZWA KóSZTU 1.

specyfikacja projeKowa wyrobu
a) lista Wymagań, Jakie ma spełn|ć proJekt
Wzorniczy, zawierajaca w szczególności
wymagania rynkowe, pIodukcyjne, obsługi
technicznej produklu i zgcdności z
przepisami W tym określenie Wymagań dla
Wyrobu minigolfa modułcwego
lvynikających z obowiązujących nofm
polskich i zaoranicznvch.

lista uzgodnień
vyuorniczych
minigolfa
\rvykonalvcy i

zamawiającego *
,l szt.

NAZWAKOsllU2,
Projekt koncepcyjny wyrobu
a) przygotowanie, Wybór kilku Wstępnych
koncepc]i poszczególnych detali minigolfa
b) szkice, opracowanie rysunków
komputerowo W Wersji 3D, Wizualizacje
2D zapfoponowanych pomysłóW
wzorniczych d€tali rninigolfa Walizkowego
- prace designerskie nad rozwiązaniem
modułowym gry minigolfa jej wnętrzem i

Wyposażeniem, Wafianty stylistyczne,
modułowy system roavoju wyposaźenia,
uzgodnienia, akceptacja

projekt
koncepcyjny
det8li i mjnigolfa -
1 szt.

'nĘ--_-'\ 
,

_<-- \
\
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NMWA KOSZTU 3
Projekt postaci wyrobu
a) określenie ogólnych Wytycznych
dotyczących kształtu, wieikości, Wyglądu,
funkcjonalności, ergonomii, cech
kreatywnych gry;
b) wstępne inforrnacje o konstrukcji
minigolfa i §posobu jego p.odukcji (ilości
form do Wytwożenia, uźytych maszyn)
c) dobór materiałów do produkcji deiali
miniooifa

proJekt postaci
minigolfa - 1 szt,

NMWA KOSZTLi 4,
Projekt szczegołowy wyrobu
a) dopracowanie kształtu, WieIkości i

wyglądtr Wyrobu (najlzejsza wersja,
elegancki Wyglad)
b) Wykonanie projektów wzorniczych
końccń/vych składającyń się Z detali
podstawowych (tworzywo sztuczne) i

detali pobocznych (np. mata, trawa),
c) opracowanie i Wykonanie prezentacji
komputerowych kilku istotnych elementóW
minigolfa W technice 3D celem weMikacii
kształtu, użyteczności, ergoromIl.
zminimalizowania zużycia materiałóW przy
produkcji na kaźdy element składolvy
minidolfa

dokumentacja
projektu
wzorniczego
(Wydruki

ry§unkóW,
wizualizacie
komputerowe i

listy uzgodnień,
grafiki detali) - 1

zAtfANlt 2:
PRACE
DE§|GNERSKlE
NAD WAL|ZKĄ
MoDl,ŁonłĄ
ltłlNlGLFA l JEJ
WNĘTRZEM -
Etap
opraGoWania
proiektu
inżynierskiego
(etap
opracowania)

NAZWA KosZTU l.
Projekt inżynierski
a) wykonanie szczegóowej dokumentacji
konstrukcyjneJ - stwofzenie
numerycznego trójwymiarowego projektu
częścl składowych konstrukcji wraz z jej
numerycznym Złożeniem i

przeprowadzeniem symulac.ji
wytrzymałościowych, w Ęm:. określenie podstawowych
parametrów kinematycznych i

dynamicznych układóW mechanicznych,. opracowanie koncepcli (W pośtaci
schematóW) i Wvbór roał,ttazań

dokumentacJa
projektóW
inżynierskich dla
form detali- 4 szt.
Wygenerowanie
dokumentacji
rysunkowej
przeznacżonej do
Wytworzenia
pfototypóW
rozwiązania -
obl'czenia
inzynie!,skie dla
minioolfa

*__}-
::,- 

\
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przeznaczol1ych do dalszej realizacji.. opracowanie numerycznych
modeli 3D podzespołóW,
. obliczenia kinematyczno-
dynamiczne i Wytazymałościowe
elementóW konstrukcyjnych
b) Wykonanie projektóW narzędzi
(oplzyrządowania produkcy,jnĘo) głóWnie
W obszarze 

'orm 
do Wykonania deta|i

minigo|fa:
- opracowanie rozwiązania zamykania i

otwierania walizki
- opracowanie roz.tliązania łączeńia
modułów
- opracowanie sys|emu optrszczania i

podnoszenia band
- opracowanie rozwiązania sy§temu
(rączki) umożliwiającej przenoszenie
Walizki

ZADAN|E 3:
PRAGE
DEslGNERsKlE
NAD WALlzKĄ
MoDUŁoWĄ
M|N|GLFA lJEJ
WNĘTRZEM -
etap wdrożenia
projektu
łvzorniczego
(etap
ooracowania)

N^ZWA Ko§ZTu 1.
Plan wdlożenia projektu wżomiczogo
do produkcji seryinej
a) opracowanie harmonogramrł prac
wdróżeniowych, czas Wykonania
po§zczególnych prac nad produkcją i
montażem minigolfa waliźkowąo;
b) dobór materiałóW wykorzystanych do
produk§ji szczegdnie do wytlr€rzenia
form detali,
c) Wnioski ifekomendacje dla prcdukcji.

opracowanie
rapońu z badań
wykonanych na
etapie
Wzorniczym.
inzynierskim,
Wd[oźenIowym
zaWierającego
wnioski i

rekomendacje dla
produkcji,

ZADAN|E 4;
BADANIA NAD
PRODUKTEM
MlNlGoLFA
WALIZKOWEGO
- etap
opracowania
nowego wyrobu
(etap
oDracówania]

NMWA KosZTU 1,

Prototypowanie
a) ModlikacJe modeli numerycznych
zaprcponowanych układóW.
b) Wytworzenie funkcjonalnych
prototypóW p!,oduktu o wymiarach dł,
800mm, szer, 80omm, Wy§,75mm;
- Wskali 1:2 - 5 szt. _ W sakli 1:,1 - 5 szt,

Funkclonalne
prototypy
(modele) W dwóch
wariantach
wykonania - w
§kali ,1:,1 -5szt,
o(az1:2-5szr,.

NAZWA KosZTU 2.
Testv laboratorvine

potwierdzenie

zoodności

13



Wytrźymałość części §kładowych oraz
całego gotowego prototypu produktu W
skali 1:1 i 1:2. Badania za\łierać będą
również analizę zmęczeniową i

udarnościową dla p8zczególnych
elementów
b) Tósty trwadsci i ergonomii vMięane z
symulowaną eksploatacją, wraz ze
sprawdzeniem ergonomii i łvygody
uźytkorvania prototypóW gótowąo
produktu, Testy zostaną przeprowadzane
na grupie kontrolnej W wieku od 18 do 70

produktu z
Wymaganiami
normatywnymi i

wyniki z badań
Wytrzymałościowy
ch, ergonomii i

trwałości.

WDRożENlE
NoWEGo
WYRoBu _

Wykonanie
proto,typu
końcowego
(eiap Wdrożenia).

Wykonanie prototypu końcowego
d) rilodyfikacla projektu (W oparciu o

Wyniki uzyskane w Zaóaniu 1 olaz
Wykonanych testóW pźeż kcńcowych
uźytkownikóV/ - Zadanie 4),

a) Wygenerowante poprawione1
dokumentacji rysunkowej.

Wykonanie poprawionej wers1i prototypu
W skali 1 :1 oraz 1:?,

nad produktem -
ostateczna Wersja
dokumentacJi
technicznej i

prototyŃW
produktu.
Prototypy
minigolfa
walizkowego - 2

DATA OFERTY

PoDPlS WYKoNAWCY (oSOBY UPoWMN|oNEJ)

PIECZĘĆ FlRMOWA WYKONAWCY

ŁĄCZNA CENA NETTO ..,PLN
ŁĄCZNA CENA VAT ...PLN

ąCZNA WARTOSC BRUTTO ...PLN
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Zał. ? - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - wzór.

ośWnDczENlE o BRAKu poWlĄZAŃ xRplrnł-owycH l osoBowycH
Do oFERTY NA ZAPYTANIE oFERToWE NR ,l/1 1l2017/BoN

W ZAKRES|E \^^rKoNANlA USŁUGI BADAWCZo-RoZWoJOWEJ CELEM
OPRACOWAN|A PRZENOŚNEGO, MODUŁOWEGO §YSTEMU
REKREACYJN EGO U MOŻLIWIAJĄCEGO GRĘ W M l N IGOLFA

Do

ZAMAW|AJACEGO:
LDK |NVE§TMENTS Dariusz Łubiński
ul. Dobra 4,07-2a0 Rybienko Nowe

ośwnpczENlE zŁożoNE PRZEZ (poniżej nateży uzupełnić dane oferenta):

PEŁNA NAa/UA WYKONAWCY:

ADRES WYKONAWCY:

OŚwiadczamy, źe WYKONAWCA w imieniu którego działam, nie jest połiąany kapitałowo
a ni osobowo z Zamawiającym ogłaszającym zapytanie ofertowe.

Pęez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobamiwykonującymi w imieniu Zamawiając€o czynności zwięane z
pzygotowaniem i paeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik społki cywilnej lub spć*ki osobowej,
b) posiadaniu udzidów lub co najmniej 5 o/o dkĄi,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczeg o lub zarządzającąo, prokurenta,

pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyboze wykonawcy, w
szczególnoŚci 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.

DATA OŚWADCZENIA

PoDPls WYKoNAWCY (osoBY UPoWAZN loNEJ)

PIECZĘĆ F l RMOWA WYKONAWCY
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