Fundusze
Europejskie

Unia Europejska

Ęuropejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

lnLeligentny Rozwój

Rybienko Nowe, dnia 16,1 1.2017

ffiŁubiński

r,

ul. Dobra 4,07-200 Rybienko Nowe
NlP 7621681827

9s9BA Do KoNTAKru
Darlusz Łubiński,

tel. §06372362,
e-mail; ldk@ldk.com.pl

WzAKRE.,.,,f.Żi§i§ii3§§l?§frlT,fl

i3fi

l,łx8:"WEJ.ELEM
oPRAcoWANlA PRZENoŚNEGo, MóoUŁoWEGo
§Y§TEMU
REKREACYJNEGo uMozLlWlAJĄcaóó GRĘ Ń nnŃóólrł
(TRYB _ ZA§ADA KoNKURENcYJNbŚci' "

LDK |NVE§TMENTS Dariusz Łubiński zapra§za do
składania ofeń na wykonanie usługi
aotvoąoi Ó|i"9o*inia projektu ńorniczego wraz
z opracowaniem

badawczo*rozwojowej
nowego

na wartośćpzedmiotu

="ńlruvisrnłeNrs'óańń]

planowanym udziałem firmy LDK

Łubiński w pĘekcie

związanej z

Pr9g|lT Operacyjnąo.|nteligentny Rozwój 2014
- 2a20
ll oŚ PriorYtetowa: ,Wsparcie oiócaónia ł
q"lłJiiłr'ii"orięoiorstrrv do prowadzenia
|o

:' iri,fi
p ,=
ię b o rstw,,
-"'
Poddziałan ie 2,3.2 Bóily na inńowicffi
"
"o.
;
M"Śil
"

Dzi ała n ie. 2. s,, p ro i rrdnzJif

§fi

l

i

Kod CPV
CPV: 7310000G.3

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
1. TRYB ZAPYTANIA OFERTOYVEGO:
Zasada konkurencyjności określona ń dokumencie
m in.
a)
"WYtYcznYch w zakresie kwalifikowalności *vJ.tlro* w'ramacn Europejskiąo Funduszu
Europejskiąo runousiu Śi"łJÓLgo oraz punouszu
śpójności
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zachowaniem zasady przejrzystości, uczciwej
konkurencji

§Po§oBY UPUBLIGZNIEN|A

zaPYtania następuje pzed złoźeniem wniosku
o dofinansowanie na zasadzie

Ył;łi§ł§łie
a) na Portalu

Polskiej. Ag9ncji Rozwoju pzedsiębiorczości

w dziale
Wnioskodawców i aeneRĘeniow'
'""Zamówienia
boa ao
b) na stroni. ińńło",q łrrv
wYsłanie maiia z ŹaProszJniem do złożenia
oi"rtv do minimum 3 potencjalnych
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3.

oPls PRzEDMloTu zAMÓWlENlA lzAKREs UsŁUGl Do WYKoNAN|A

PRZEDM|OT U§ŁUG| BADAWGZEJ

:

Usługa badawczo-rozwojowa w zakresie stworzenia przenośnego, modułowąo systemu

rekreacyjnego umoźliwiającąo grę w minigolfa polegającej na:
a) wykonaniu pĘektu wzorniczego minigolfa walizkowąo ijego detali - opracowaniu cech
technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmiezające do wprowadzenia go do
obrotu.
b) opracowaniu i wdrożeniu nowego wyrobu minigolfa - prototypu produktu w celu jego
wdrożenia do produkcji ispzedaży
c) wykonanie pĄektu inżynierskiego minigolfa walizkowego - etap wdrożenia wylrobu na
bazie projektu vęorniczeg o, dokumentacj i inżyn ierskiej.

ZAKRE§ USŁUGI:

l:

PRACE DE§IGNER§K|E NAD WAL|ZKĄ MODUŁOWĄ M|N|GOLFA l
JEJ WNĘTRZEM - Etap opracowania projektu urzorniczego
1. Specyfikacja proiektowa wyrobu
a) lista wymagań, jakie ma spełnić projekt wzorniczy, zawieĘąca w szczególności
wymagania rynkowe, produkcyjne, obsługi teohnicznej produktu i zgodnoścłz
pzepisami w tym określenie wymagań dla wyrobu minigolfa modułowego wynikających
ZADAN|E

'

z obowiązujących norm polskich i zagranicznych
Rezultat zweryfikowana/uzupełniona lista uzgodnień wzorniczych dla minigolfa po
analizie briefu pzekazanego pżez Zamawiającego- 1 szt.
2. Proiekt koncepcyiny wyrobu

a) ocena pomysłu minigolfa autorstwa Zamawiającego oraz propozycje rozwiązań w
detalach minigolfa
szkice, opracowanie rysunków komputerowo w wersji 3D, wizualizacje 2D
prace
zaproponowanych pomysłów wzomiczych detali minigolfa walizkowego
designerskie nad roauiązaniem gry minigolfa jej wnętzem i konstrukcji detali, warianty
stylistyczne, uzgodnienia, akceptacja
Ręzulta* projekt koncepcyjny detali i minigolfa - 1szt.

b)

-

3. Projekt postaci wyrobu

a)

określenie ogólnych wytycznych dotyczących kształtu, wielkości, wyglądu,

funkcjonalności, ergonomii, cech kreatywnych gry;
b) wstępne informacje o konstrukcji minigolfa i sposobie jąo produkcji (określenie
ilościform do wytworzenia)
c) wskazanie i dobór materiałów do produkcji detali minigolfa
Rezultat: projekt postaci minigolfa (konstrukcja itechnologia} - 1 szt.
4. Projekt szczegółowy wyrobu
a) dopracowanie kształtu, wielkościi wyglądu wyrobu (najlżejsza weĘa, elegancki
wygląd)
b) wykonanie projektów tłzorniczych końcowych składających się detali
podstawowych (tworzywo sztuczne) i detali pobocznych (np. mata, trawa);
c) opracowanie i wykonanie prezentacji komputerowyń kilku istotnych elementów
minigolfa w technice 3D celem weryfikacji ksztaftu, uĄlteczności, ergonomii,
zminimalizowania zużycia materiałów przy produkcji na kaźdy element składowy
minigolfa.
Rezultat dokumentacja projektu vlzomiczego {wydruki rysunków, wizualizacje
komputerowe, grafiki detali) - 1 szt.
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ZADAN|E

2:

BADAN|A NAD PRODUKTEM M|N|GOLFA WAL|ZKOWEGO
opracowania nowago wyrobu
1. Prototypowanie

-

etap

a) Modyfikacje modeli numerycznych zaproponowanych układów.
b) Wytworzenie funkcjonalnych proto§pów produktu o wymiarach max, dł. 800mm,
szer. 800mm, wys.75mm:
- w skali 1:1 - minimum 3 szt.
Rezultat: Funkcjonalne prototypy (modele) w dwóch wariantach wykonania - w skali
1:1

-min.3szt,

2. Testy laboratoryjne (włączenie użytkowników

końcowych

v/ te§ty)

a) Testy modeli w zakresie trwałościi ergonomii związane z symulowaną eksploatacją,

ze sprawdzeniem wygody użytkowania modelu minigolfa. Testy zostaną
pzeprowadzane na grupie kontrolnejw wieku od ,t8 do 70 roku źycia.
Rezultat Potwierdzenie zgodności produktu z wymaganiami normatywnymi iwyniki z
badań wytrzymałościowych,ergonomii i tnłałości.
Raport z opinii użytkowników końcowych na temat minigolfa - 1 szt.

wraz

'

a)

3: WDROŻEN|E NoWEGo WYRoBU

- ltVykonanie prototypu
końcowego
Modyfikacja pĄektu (w oparciu o wyniki uzyskane w Zadaniu 2 oraz wykonanych

ZADANIE

testów przez końcowych użytkowników w Zadanłu 2).
b) Wygenerowanie poprawionej dokumentacji rysunkowej (jeślidotyczy)
c) Wykonanie poprawionej wersji prototypu w skali 1:1 fieślidotyczy)
Rezultat Rapoń badań nad produktem ostateczna wersja dokumentacji
technicznej i prototypów produktu, Prototypy minigolfa walizkowąo - 2 szt.

z

ZADAN|E

4:

-

PRACE lNŻYNlERsKlE NAD WALlzKĄ MoDUŁoWĄ M|N|GLFA
JEJ WNĘTRZEM - etap wdrożenia pĘektu uaorniczego

l

1. Proiekt inżynierski

a) wykonanie szczegółowej dokumentacji konstrukcyjnej - stwozenie numerycznego
trójwymiarowego projektu częściskładowych konstrukcji wraz z jej numerycznym
złrżeniem i pveprowadzeniem symulacji wytzymałościowych, w tym:
. opracowanie koncepcji (w postacischematów) iwybór rozwiązań przeznaczonych do
dalszej realizacji.
r opracowanie numerycznych modeli 3D podzespołów.
b) prace konstruktorskie dla wybranych detali minigolfa
c) harmonogram prac wdrożeniowych i czas wykonania poszcząólnych detali
d) dobór materiałów do wytwozenia detali i minigolfa
Rezultat: dokumentacja projektów inzynierskich dla detali - 5-7 szt,
Wygenerowanie dokumentacji rysunkowej przeznaczonej do wytwozenia prototypów
rozwiązania - 1 szt.
Plan wdrożenia projektu wzomiczego do produkcji (zamiana projektu w prototyp) * 1
szt.
4.

WARUNKI UDzlAŁU W PosTĘPoWANlu STAW|ANE WYKoNAWCoM/oFERENToM
1. Ofeńa musi być odpowiedzią na zapytanie ofeńowe i gwarantować ca§ zakres
zamówienia wyszcząólniony w punkcie 3 niniejszego Zapytania.
2. Oferty należy obowiązkowo składać na szablonie ofeńy, który stanowi załącanik nr 1
do niniejszego zapytania ofeńowego. OfeĘ złożonena innym szablonie niż
wskazany zaĘcznik podlegają odzuceniu.
3, Brak możliwościskbdania ofeń częściowych.
4, Termin realizacji badań przezWykonawcę nie może pzekroczyć 18 miesięcy,
5, Czaszwięania ofertą wynosi6 miesięcy od ostatecznąo terminu składania ofert, co
poświadcza się poprzez odpowiedniezaznaczenie na szablonie ofeńy.

!

być wyłącznie jednostki naukowe, w
rozumieniu ań 2 pld 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium RzeczypospoliĘ Polskiej:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczęlni w rozumieniu statutów tych
\Ąfukonawcą usługi badawczej mogą

uczelni;

2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30
kulietnia 2010 r. o Polskiej Akadęmii Nauk (Dz. U. z 2O16 r,, poz. 572, z póżn.
zm,);

3) ins§tuty badawcze w rozumieniu ustawy

z

dnia 30 kwietnia 2010 r. o

instytutach badawczych (Dz, U. z 2016 r. poz. 371 , z późn. zm.);

4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie

odrębnych
pzepisów, działające n a terytori um Rzeczypospolitej Polskiej ;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w plG 1-5, będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymiwiedzę w rozumieniu ań. 2 pkt 83
rozpoządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kaĘorię naukową A+, A albo B, o której mowa w ań. 42 ust.
3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
lub

7) spółki celowe uczelni, o których mowa w ań. 86a ust, 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnińuie wyższym (Dz, U z2016 r,, poz. 1842, z późn. zm,)

'

lub spółki celowe jednostki naukowej;

o których mowa w ań. 86 ust,1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym;
9) pnedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-roanvojowego, o którym
mowa w ań. 17 ust, 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalnościinnowacyjnej (Dz.U. z2O15, paz, 1710,zpóźn. zm,);
10)akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiąo Centrum
Akredytacji} lub notyfikowane laboratoria pnez podmioty, o Kórych mowa w ań.
21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2aa2 r. o systemie oceny zgodności(Dz"U. z
2016 r., poz.655, zpóżn,zm\
7. Vt}konawca usługi musi mieć peJną zdolnośćbadawczą do realizacji usługi w
zakresie merytorycznym, technicznym oraz dysponować potencjałem badawczym,
umoźliwiającymi wykonanie usfugi realizowanej w ramach Projektu przy racjonalnym
stosunku jakoścido ceny, co wykaże popżez odpowiedni opis uzasadnienia w treści
szablonu oferty.
8. Materiały niezbędne do wykonania usfugi proponuje i zapewnia Wykonawca. Naleźy
je skalkulować w cenie ofeĘ,
9. \A/ykonawca złożyoświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w
stosunku do Zamawiającego, które stanowi załącznik nr 2 do ofeńy,
10. O udzielenie zamówienia mąą się ubiegaó OferenciANykonawcy, któray nie znajdują
się w stanie upadłościlub likwidacji w chwili złożenia ofeĘ i oświadcząto w treści
szablonu ofeńy,
11.0 udzielenie zamówienia mogą się ubiegać OferenciAĘkonawcy, którzy złożą
oświadczenieo niekaralnościi posiadaniu pełnej zdolnoścido czynności prawnych,
które stanowi element szablonu ofeĘ.
12. Cena poszczególnych kosztów zakresu iłączna cena zamówienia musi być wyraźona
w PLN w matematy§znym zaokrągleniu do dwóń miejsc po pzecinku być
prawidłowo obliczona zgodnie ze wskazanym szablonem oferty, Kory stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofeńowąo,
13, Ofeńa powinna być podpisana pĘez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z
aktualnymi dokumentami Ęestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem.
Nieprawidłowe poświadczenie ofeńy skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem ofeńy
bez rozpatzenia.
14. Ofeńy złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8) centra transferu technologii uczelni,

i

5.

zAKREs WYKLUGZEN|A

W elu uniknięcia

konfliktu interesów zamówienia nie
naukowej powiązanej z Zamawiającym osobowo lUb

mąą być udzielane

kaPitałOWo.

jednostce
__i,

_c_...,\.

."_,=€:,{_,-,,

\

Przez powiązania kapitałowe łub osobowe rozumie się vrrzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności zwięane z
plzygotowaniem i pzeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:

a)
b)
c)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zaządzającąo, 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 pokranvieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznejdo
drugiego stopnia lub w stosunku pzysposobienia, opiekilub kurateli.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia Mw warunków wymaga przedłożenia
oświadcaenia w formie zaĘcznika nr 2.
6. KRYTER|A ocENY oFERTY
RAZEM 100 pkt. = 80 pkt. cena usługi netto + 20 pkt. termin realizacji badań

Opis sposobu przyznawania

Kryterium oceny

Lp.

Cena usługi netto
oznacza punktowanie max
80 pkt. za najniższą cenę
netto usługiwg

1

pu

Waga
punktowa

nktacji

Najniższa cena nefto:
do 80 pkt. = Cena netto oferty najtańszej / Cena netto
ofeńy badanej x 80 pkt.

80 pkt,

następującego wzoru

2,

Termin realizacji badań

oznacza pu nktowanie max.
20 pkt, za najkrótszy termin
realizacji całego zakresu
badań przez Wykonawcę

0 pkt.
Termin realizacji badań od 12 m-cy do 15 m-cy = l0 pkt.
Termin realizacji badań do 11 m-cy = 20 pkt.
Termin realizacji badań od 16 m-cy do 18 m-cy

=

20 pkt.

Łączna maksymalna liczba punktów możIiwych do uzyskania:

100 pkt.

. Zamawiający za najkotzystniejszą uzna ofeńę Wykonawcy, która łącznie za kryteria
ptzyjęte w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.
; w ocęnie kryteriów uzyskać można mak§ymalnie 100 pkt. płzy czym wybierany jest
o

!Ąlykonawca/Ofeńent, który uzyska najwyższą punktację i spełni warunki udziafu w
postępowaniu określone w pkt, A7apytania.
W przypadku uzyskania przez więcej niż jednąo Wykonawę takiej samej liczby
punktów brane pod uwagę będą zastosowane elementy ekologiczne w procesie
tworzenia wyrobu i jego projektowaniu tzw. aspekt środowiskowy. Oferenci zostaną
poproszenie o wykazanie spełnienia tego warunku bez możliwościzmiany ceny i
pozosta§ch kryteriów złoźonejpierwotnie ofeĘ.

MlEJ§cE l FoRMA SKŁADANIA oFERT
Termin złożenia ofeńy upływa z dniem 27 listopadą2O17 roku włącznie
ż. Ofeńę należy składać w formie:
skanu elektronicznie na adres e-mail: ldk@ldk.com.pl
lub
oryginafu osobiścielpzez posłańca lub pocztą na adres

7. TERMIN,

1.

a)
b)

LDK |NVESTMENTS Dariusz Łubiński
ul. Dobra 4, 07-200 Rybienko Nowe

(Liczy się data wptywu do Biura Firmy).

3. Osobą upoważnioną do kontaKu w sprawie postępowania jest Dariusz Łubiński,
te1.506 372362, e-mail: ldk@ldk.com.pl
_
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8.

WARUNK| PoDPlsANlA uMoWY
1. Zamawiający zastzega, że udzielenie zamówienia będzie wymagałc formy

2,
3.
4.

pisemnej.

Po paeprowadzeniu procedury w terminie ważnościofeńy następuje podpisanie
umowy/umowy warun kowej z Wykonawcą.

że paez cały okres ważnościofeńy ma prawo do
odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym/i oferentemfami.
ZamawiĄący zastzega sobie możliwośózastosowania warunku zawieszajacego o
udzielenie zamówienia uzależnionego od:
a) uzyskania lnformacji o znalezieniu się na liścierankingowej lub
b) od daty ostatecznego podpisania umowy z organizatorem konkursu tj, Polskiej
Agencji Roztłloju Przedsiębiorczości w ramach ,,Bony na innowacje w MSP"
PolR 2.3.2.
Zakres warunku zostanie określony w umowie warunkowej podpisanej w terminie
ważnosciOferty.
Zamawiający zastzega,

5. W
6.

.7
9.

.

przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
ZamawiĄącym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawę, który w
postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów,
Termin realizacji umowy Wznaęza
od dnia podpisania umowy/umowy
warunkowej w terminie ważnościoferĘ do dnia zakończenia umowy jednak nie
później niż 18 miesięcy od terminu rozpoczęcia badań. Dokładny termin realizacji
usługi zostanie określony w treściumowy warunkowej po zadeklarowaniu terminu
realizacji badań,
ZłożenięofeĄ pzez jednostkę naukową nie stanowi zawarcia umowy.

się

zAMoWlENlA uzUPEŁNlAJĄcE
1. Zamawiający nie pzewiduje zwiększenia zamówienia.

2. Zamawiający

nie pzewiduje zamówień uzupełniających.

10. WARUNKI ZMIANY

UMoWY

1. Zamawiający przewiduje moźliwośćzmiany umowy w plzypadku, gdy zmiana nie
prowadzi do zmiany charakteru umol,vy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, dziaĘąc z należytą starannością, nie mógł pzewidzieć,
b) wańośćzmiany nie pruekracza 50% wańości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w pzypadku rezygnacji Zamawiającego z
dofinansowania czy działania siły wyźszej.

11.

DoDATKoWE UWI\GI l Po§TANoWlENlA

1. Wszelkie kosĄ m,liązane ze złoźeniemoferty ponosioferent,
2, Zamawiający zastrzega sobie możliwośćodwołania 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 - Oświadczenieo braku powiązań kapitałowych i osobowych -

wzór.

Z poważaniem

LD#,J§,"F,'JX'-I":
4
Ol,z-odiVvszlów, ul, Oobra
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Nlp 752,168,18,27
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Zał,1- Szablon ofeĘ *v,tzór

oFERTA
NA ZAPYTANIE oFERToWE NR 2l11ł2017lBoN

W ZAKRES|E WYKONAN|A U§ŁUG! BADAWCZO-ROa/VOJOWEJ CELEM
OPRACOWANIA PRZENOŚN EGO, MODUŁOWEGO SY§TEMU
REKREACYJNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO GRĘ W M|N|GOLFA
Do

ZAMAWlAJACEGOl
LDK |NVESTMENT§ Dariusz Łubiński
ul. Dobra 4,07-2aa Rybienko Nowe

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ (poniżej należy uzupełnić dane Oferenta):
PEŁNA NAZWA OFERENTA:
ADRĘS OFERENTA:
NlP OFERENTA
lMlĘ l NAZWSKO OSOBY DO KONTAKTU, TYTUŁ NAUKOWY:
TELEFON OSOBY DO KONTAKTU:
EMA|L O§OBY DO KONTAKTU ZĘ STRONY OFERENTA:
składam/y ofeńę w zakresie wykonania usługi badawczo-rozwojowej celem opracowania
pruenośnego, modułowego systemu rekreacyjnego umożliwiającego grę w minigolfa,

ośWADcZENlA:
Lp.
1

zakres oświadczenia
Oświadczamly, źe jesteśmy jednostĘ naukową w rozumieniu ań.
2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nauki (Dz.U. z2O16 r,, poz. 2045, z późn. zm,);

Zaznacz właściwebądź

uzasadnii

n TAK
n NlE

2.

Oświadczamly, że jesteśmy jednostką naukową następującego
rodzaju {pPdFreśl pdpowiedni rodzai ieślidotvcĘv}:
1) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu
statutów tych uczelni;

2) jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w

3)

rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U, z2a16 r., poz, 572, z późn. zm.);
instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. zZaft r. poz. 371, z
późn, zm.);

4)

międzynarodowy instytuty naukowy utworzony na podstawie

odrębnych przepisów, dziaĘące
Rzeczypospolitej Polskiej;
Polska Akadem ia Um iejętności;

5)
6)

na

inne jednostka organizacyjna niewymieniona

terytorium

w pkt

n TAK
E NlE

'|-5,

będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą

wiedzę w rozumieniu ań. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651f2014:

oraz posiadająca przyznaną katąorię naukową o której mowa w
art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
(podkreśl gdpowiedn ia kateoorie} :

_Ał,
-

A albo

-B,

Oświadczamly, że jesteśmy jednostką naukową następującego

iśli

rodzaju {podkreśI odoowiedni rodzai
dotvczv): :
spółka celowa uczelni, o któĘ mowa w art, 86a ust, 1 ustawy z

1)

2}

dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. l,J z
2016 r., poz, 1842, z póżn, zm,) lub społka celowa jednostki
naukowej;
eentrum transferu technologii uczelni, o których mowa w ań. 86
ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

3) pzedsiębiorca posiadający status centrum

3.

4.
5.

b.
7.

8.

badawczorozwojowego, o którym mowa w ań. 17 ust, 1 ustawy z dnia 30
maja 2008 r. o niekiórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz.U, z2015, poz. 1710, zpóżn, zm.);
4) akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium przez
podmioty, o których mowa w ań. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2a16 r.,
poz. 655, zpożn. zm\
Oświadczamly, że nie znajduję/my się w stanie upadłościlub
llkwidacjiw chwili złożenia ofeńv
Oświadczamly, że czas zlłtiązania ofeńą wynosi 6 miesięcy od
ostatecznego terminu składania ofert
Oświadczam/y, że:
posiadam/y pełną zdolnośćdo czynności prawnych,
korzystam/y w pełni z praw publicznych,
nie byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem sądu

.
.
.

za

umyślneprzestępstwo ściganez oskaźenia

publicznego lub umyślne pęestepstwo skarbowe.
Oświadczamy, że oferta zawiera wycenę na cały zakres okreśłony
w zapytaniu ofeńowym i nie iest ofeńą częściową.
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt. 4 Zapytania ofeńowego.

D NlE

n TAK
n NlE
D TAK

n NlE

n TAK
n NlE
n TAK
n NlE

Nie spełnienie któregokolwiek z warunków aznacza odzucenie

n TAK
n NlE

Oferent oświadcza, że zapoznał się z warunkami ofeńy i
zobowiązuje się w przypadku wyboru ofeńy do zawarcia

n TAK

oferty bez moźliwościiej uzupełnienia.

umowy/umowy warunkowej na określonych warunkach w miejscu

terminie wyznaczonvm orzez zamawiaiaceqo
9.

n TAK

i

Posiadamy pełną zdolnośćbadawczą do realizacji usługi w
zakresie merytorycznym, technicznym oraz dysponuiemy

tr NlE

tr TAK
D NlE

potencjałem badawczym, umoźliwiającymi wykonanie usługi
realizowanej w ramach Projektu przy racjonalnym stosunku jakości
do ceny, co uzasadniamy poprzez:

Wykaż potencjał jednostki naukowejdo realizacji usługi badawczej popzez:

a) opis potencjału merytorycznego, technicznego, badawczego wybranej jednostki

naukowej W

kontekście przedmiotu realizowanej usługi opisanej w zapytaniu ofeńowym (wpisz uzasadnienie):

b) pnykłady projektów realizowanych przez jednostkę naukową w danej dziedzinie,
usługa opisana w zapytaniu ofertowym (wpisz uzasadnienie);

któĘ

dotyczy

Opisz sposób włączenia użytkowników końcowych w proces projektowania i stworzenia minigolfa
walizkowego

i

jego modułów (wpisz uzasadnienie):

Wskaż termin realizacji badań
tp.

Termin realizacji badań

Zaznacz deklarowany

termin
1,.

Termin realizacji badań od 16 m-cy do 18 m-cy

z.

Termin realizacji badań od 12 m-cy do 15 m-cy

3.

Termin realizacji badań do 11 m-cy

n
n
n

9
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WYKONAJ SZCZEGÓŁOWĄ K.ALKULACJ Ę USŁUGI BADAWCŻEJ
,l

NUMER l NAZWA

zADANlA

a

oPlE PLANoWANYCH DaAŁAŃ

c4finoŚcł

4
{pra6

i

pEilidywany efeK
planowanych prac i

czynności

DAlA

ROZPOCZĘClA

5

DATA
ZAKOŃCZENlA

6

NETTo w
PLN

7

8

o

BRUTTow

uzasadnienie
ko§ztu i kalkulacja

PLN

szczeg ołowa

(stawki €ny
jednoslkwe/godzinowe

pracMików

naukowych W lamach
poĘczególnych zadań.
liQba fob@zogodzin
Maz z uzasadnieniem
ich wysokości, lięba
zangażoMnych osób
W lealiacię zadania
Waż z ich

UZaffidnieniem, Wymiar
pracy w rameh
prcjektu, rodaj

ZADANłE

PRAcE

1:

NMWA KoszTU

zwetyll kowana/uzu pełnlo
na liSia uzgodnień

1,

specńkacja prcjektowa wwobu

oEslGNĘR§KlE
NAD WALlzKĄ
MoDUŁoWĄ
MlNlGoLFA l JEJ

a) lista wymagań, jakie ma spełnjc Momiczych dla minigolfa
Projekt Momiczy, zawlerająca W po analizie briefu
szgególności Wymagania rynkowe, puekazanego pżez
prodUkcyjne, obslugi tecnnienej Zamawiającego_ 1 szt,

opramwania)

zagranicznyćh

WNĘTRZEM - Etap
oplacowania
Projektu
wzomiczćgo (otap

Wykoźystywanej
aparaiury, koszty
nA6rł.viń6 fń\

produktu i zgodnośd Z pueplsami W
tym określenie Wymagań dla Wyrobu
minigolfa moduł]wego wynikajacych Z

obowiązujących norm poiskich

i

10

NAZWA KoszTU 2,
Prcjekt koncepcyjny Wyrobu
2. Projekt koncepcyjny wyrobu

a)

Pro]ext Kon@pcy]ny
detali i minigolfa - 1szt.

ocna pomysłU mjnigolfa

aulorstwa Zamawiajacego
propozycje rozwiązań
minigoifa

b)

W

oraz
detalach

szkice, opracowanle rysunkow

komputerorc W

rersii 3D,
2D zaploponowanych
pomysbw Momiczych detali
minigolfa walizkolYeoo _ pra€

WizUalizacje

designerskie nad foeiązaniem gry
mlnlgolfa JeJ W]ętżem

detali, Warianty
u7oodnienie ekceoiećie

i

\cnslrukcji
stylistyczne,

NAZWAKOsllU3,

Projekt postaci wyt,obu

a) określenie ogólnych Wytyenyó
dotycżacych kształtu, Wielkoscj

Prcjekt postaci minigolfa
(konstrukcła i
technoiogia) - 1 szt.

Wyglądu. funkcjonaInosci, ergonomii,

mch kreatyw,}ych gry;
b) Wstępne infomacje o konstrukcji
minigoIfa l sposobie lego produkcj,

(określenie ilośći form

do

Wylmźenia)
c) wskazanie i dobór materiałóW do
nrĄril

lk.ii d§t2li minin^lfA

NMWAKosZTU

4.

Projekt szczegółowy wyrobu
a) dopramwanie kształtu. Wjelkości i
Wyglądu \Ąryrobu (najlzejsza WersJa,
ele9ancki Wygląd)
b) Wykonanie projektów Wzomiczych
końcowych składających się z detali
podstawowych (twoźyw0 sźuane) j
detali pobocznych (np. mata, traM);
c) opracoMnie i Wykonanie

prezentacji komputerowych

UoKumentaqa pro.,ektu

Morniczego (wydruki

rysunkóW, Wizualizacje
komputerowe, grafiki
detali) - 1 §zt,

kilku

istotnych elementóW minigolfa W
techni€ 3D celem weMkagi
ksztahu, uzytecznoścl. ergonomii.

zmlnimalizowania zużycla materlałow
przy produkcji na każdy element
składów minidolfe
1a

l****",-. -

\

.\

\

NAZWA KoSZTU

ZADANlE 2:
BADAN|A NAD
PRODUKTEM

MtNlGoLFA
WALlzKoWEGo

l. Prototypowanie

Funkcjonalne prototypy
(modele) w dwóch

1,

a) Modwkacjś modeli numerycznych
-

etap opracowania
nowego W!łobu
(etap opracowania)

Wariantach Wykonania _
skali 1:1 - min, 3 §zt,

żaproponowanych układów.
b) WlwEenie funkcjonalnych
prototypóW produktu o Wymiaraćh

max.

dł, 800mm, szer,

Wys,75mm:
- W

skali 1;1

-

W

BOOmm.

minimum 3 szt.

potwerdzenle zgodnosci
NMWA KoszTu 2,
2. Testy labo[atoryjne (włączenie produktu z Wymaganiami
użytkowników końcow}[h w testy)
normalywnymi i Wwiki Z
a) Testy modeli W Zakresie tjwabsci

pźeprowadzane na grupie kontrolnej

badań
lvytrzymałościoWych,
ergonomii i tMałości,
Raport ż opinii
użytkoWnikós/ końmWych
na temat mjnigolfa _ 1

W

szt.

ergonomii Niązane z symulowana
eksploatacją, wlaż że spravr'dzeniem

,

wygody użytkowania modelu
minigoifa, Testy
zostana
z3DANlE

3:

WDRoŹENrE

NOWEGOWYROBU

Wykananle
prototypu
końcawego
-

(etap vrdrożenia)

zADANlE 4:
PRAcE
lNżYNlERsKlE NAD
WALlzKĄ
MoDUŁoWĄ
M|NIGLFA

lJEJ

WNĘTRZEM - etap
wdrożenia prcjekt!,
wzorniczego
(etap Wdrożenia)

Wieku od 1 8 do 70 roku żvćia
NI\ZWA KOsZ l U ,]
a) Modńkacja proJektu (W oparciu o
wyniki Uzyskane W Zadaaiu 2 oraz
Wykonanych testów puez końcowych
użytkownikóW W Zadaniu 2),
b) WygeneIowanie poprawionej
dokumentaqii rysunkowej (jeśli
dotyczy)
c) Wykonanie poprawionej Wersji
prototypu W skali 1:1 0eślidotyczy)
,

NIłZWAKOsZlU

1,

1, Prcjakt inżynierski

a)

wykonanie

szczegołowej
dokumentacji konstrukcyjnej
§twouenie
numerycznego
tró,iY^/mlarore9o projektu częscj
składowych konslrukqi wraz z jej

numerycznym żłożeniem i

przeprowadzeniem

WytrŻymałościowych, w tym:

.

symulacji

opramwanie konrepcii (W postaci

schemaióW)

i Wybor

lozńazań

przeznaczonych do dalszeJ realizacji,
. óDaaćóWAn;p nllmAfu.7nv.h módeli

Rapon z badan nad
produkiem _ ostaieczna

Wer§ja dokumentacii
technicznej i protolypóW

produktu. Pfotolypy
minigolfa Mlizkowego *
2 sz!.

Dokumentacja prójektóW
inźynie.skjń dla detali _
5-7 szt,

Wygenerowanie
dokument3cji rysunkowej

pżeznaaonej

dó

Wytwoźenia prototypóW
roruiązania _

1 §zt,

Plan Wdrożenia projektu

Wzomicego do produkc,ii
(zamiana proiektu w
proiotyp)_ i szt,

12

b) prace

konstruktorskie dla

Wybranych detali minigolfa

ci harmonogram prac Wdrożeniowych
i czas Wykonania poszczególnych
detali

dj dobór materiałóW do WytwoPenta

DATA OFERTY

PoDPlS WYKoNAWCY (osoBY UPOWMNloNEJ)

P\ECZĘC

Fl

RMOWA VVYKONAWCY

ŁĄCZNA CENA NETIO

,..l,LN

ŁĄCZNA CENA VAT

,..PLN

ŁĄCZNA WARTOSC BRUTTO

..,PLN

Fu nd usze
Eu ropej skie

lnteIigentny Rozwój

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regłonatnego

7ał.2 - Oświadczenieo braku powiązań kapitałowych i osobowych - wzór.

ośW|ADczENlE o BRAKU PoWlĘAŃ xłprłtowYcH tosoBoWYcH
Do oFERTY NA ZAPYTAN|E oFERToWE NR 2/11?al7iBoN
W ZAKRES|E WYKONANIA USŁUG| BADAWCZO-ROZWOJOWEJ CELEM
OPRACOWANIA PRZENOŚN EGO, MODUŁOWEGO SY§TEMU
REKREACYJNEGO UMOŻLIW|AJĄCEGO GRĘ W M|N|GOLFA
Do
ZAMAW|AJAGEGO:
LDK |NVESTMENTS Dariusz Łubiński
ul, Dobra 4,07-200 Rybienko Nowe

ośwnpczENlEzŁożoNE PRZĘZ

(poniżej nateży uzupełnić dane aferenta):

PEŁNA NAA/I/A WYKONAWCY:
ADRES WYKONAWCY:
oŚwiadczamy, że WYKoNAWCA w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo
ani osobowo z Zamawiającym ogłaszającym zapytanie ofeńowe,

Pęęz powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się uzajemne powiązania
Zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w

między
imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego caynnościzwiązane z
pzygotowaniem pzeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
wykonawcą,
polegające w szczególności na:

i

a)
b)
c)
d)

a

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik społki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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 pzysposobienia, opieki lub kurateli

DATA OŚWADCZEN|A

PoDPls WYKoNAWCY (o§oBY UPoWAZNloN EJ)

Pl

ECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY

!

\*l.
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