
                                             

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/09/2019 

z dnia 09.09.2019r. 

 

 

 

W związku z realizacją przez Zamawiającego w ramach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału 

innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty na niniejsze rozeznanie rynku. 

  

  

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

 Zamawiający: Inwebit sp. z o. o. 

 

Nazwa Inwebit sp. z o. o. 

Numer NIP 
 

 Numer REGON 7831734168   363125111 

Adres do korespondencji Ul. Składowa 5B, 61-888 Poznań  

E-mail biuro@inwebit.pl 

Tel. 61 816 93 29 

Godziny pracy 8:30 – 16:30 

Osoba do kontaktu    
(przedstawiciel Zamawiającego) 

Mariusz Paszkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                             

 

2.  PODSTAWA PRAWNA ROZEZNANIA RYNKU 

Tytuł rozeznania ROZEZNANIE RYNKU z dnia 09.09.2019r. na zakup ekspertyzy zgodnie z poniższym szczegółowym 
opisem przedmiotu rozeznania.  

Publikacja 
rozeznania 

Rozeznanie rynku jest dostępne: 

• w siedzibie Zamawiającego: Ul. Składowa 5B, 61-888 Poznań 
● na stronie internetowej Beneficjenta lamp.inwebit.pl 

Charakter prawny 

rozeznania 

Postępowanie   prowadzone   będzie   w   trybie  rozeznania rynku zgodnie z określonej w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Inwebit sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest 
świadczenie usługi, która dotyczy wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach 
w/w projektu, nie przekraczających wartości 50 tys. PLN netto, tj. bez  podatku od towarów i 
usług (VAT). 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA 

3.1.  Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe 

Krótki opis i cele 
projektu 

Przedmiot   zamówienia   ma   zostać   wykonany   w   ramach   i   w   celu realizacji   projektu  
„Smart security platform - system podnoszący bezpieczeństwo przestrzeni publicznej” (nr 
RPWP.01.02.00-30-0187/17), dofinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. 

  

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej - zintegrowanego z oświetleniem 
miejskim systemu podnoszącego bezpieczeństwo publiczne. 

Wspólny Słownik 
Zamówień (kod-y 
CPV przedmiotu 
zamówienia) 

73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

  

3.2.  Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania 

3.2.1. Przedmiotem rozeznania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie wykonanie ekspertyzy 
identyfikacji zdarzeń na podstawie dźwięków w następującym zakresie: 



                                             

Ekspertyza  

⎯ mechanizmu synchronizacji materiału dźwiękowego 

zbieranego z dwóch mikrofonów symultanicznie 

⎯ analizy widma akustycznego zebranych próbek 

⎯ algorytmów predykcji miejsca położenia źródła 

zarejestrowanego dźwięku z wykorzystaniem nagrywania 

binauralnego 

 

DODATKOWE 

• Maksymalny termin realizacji zamówienia: 24.09.2019r. 

• W cenie usługi Oferent zapewni przekazanie praw 

autorskich i pokrewnych na wszystkie pola eksploatacji. 

Oferent w ramach podpisanej umowy zapewni, że 

przeniesienie ww. praw autorskich nie jest ograniczone 

czasowo ani terytorialnie. 

 

3.3.  Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu rozeznania: 

3.3.1 Oferentowi nie przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

3.3.2 Postępowanie zostało oznaczone numerem 1/09/2019 na jaki Oferenci winni się powoływać we 
wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3.3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 

3.3.4 Zamawiający nie dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

3.3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych czy wariantowych. 

3.3.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami w przypadku przekroczenia 
zakładanego budżetu, prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania 
porozumienia w toku prowadzonych negocjacji oraz prawo do odrzucenia oferty, zawierającej rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, szczególnie gdy grozi to nienależytym wykonaniem 
lub niewykonaniem zamówienia. 

 

3.4.  Warunki dokonania zmiany umowy 

3.4.1 Warunkiem  ostatecznego  wyboru  oferty  będzie  podpisanie umowy z wybranym/i  Oferentami  na  
realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne 
klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w 
szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego 
wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia 
umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy, kary umowne lub inne ogólnie przyjęte 
(w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia  należytej  współpracy  i  prawidłowego  wykonania  
umowy, z  uwzględnieniem  uwarunkowań Projektu. 

3.4.2 Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie i przypadkach: 

A. modyfikacji przedmiotu umowy mającej na celu jej optymalizację i osiągnięcie zakładanych 
wskaźników. Zakres tych zmian może dotyczyć: 

⎯ harmonogramu realizacji zamówienia, 

⎯ zwiększenia lub zmniejszenia wartości zamówienia. 



                                             

B. zmiany szczegółowych terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 

C. zmiany sposobu i terminu płatności wynagrodzenia wynikające ze zmian w zakresie 
przedmiotu umowy wprowadzonych w trakcie jej realizacji lub innych okoliczności, których 
Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

D. zmiany sposobu i warunków realizacji umowy poprzez dostosowanie do stanu zgodnego z 
prawem lub dokumentami programowymi w przypadku zmian aktów normatywnych lub 
dokumentów programowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

3.4.3 Warunkiem przystąpienia do negocjacji w przedmiocie zmiany umowy z przyczyn określonych powyżej 
jest złożenie przez Stronę inicjującą drugiej Stronie propozycji zmiany ze wskazaniem okoliczności i 
zakresu zmiany, z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej. 

3.4.4 Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zawarcia aneksu do umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie. 

3.4.5 Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w 
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, 
o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

  

3.5.  Wymagania wobec Oferenta 

3.5.1 Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 
przedmiotu rozeznania, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne 
doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  

3.5.2 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 zgodnie z treścią zapytania 
ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania 
Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w 
ramach Projektu. 

3.5.3 Wykonawca zobowiązuje się do należytej promocji projektu, zgodnie z Kartą wizualizacji 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego tj. każdy dokument wytworzony w ramach 
niniejszego projektu powinien zawierać logotypy wskazane przez Zamawiającego. 

 

3.6.  Wykluczenia z postępowania 

3.6.1 W  rozeznaniu nie mogą brać udziału: 



                                             

a) Oferenci,  którzy  nie  spełniają  warunków  udziału  w  postępowaniu,  tj.  nie  posiadają  
uprawnień  do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 
doświadczeń zgodnie z warunkami udziału  w  nin.  postępowaniu  bądź  znajdują  się  w  
sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  mogącej  budzić poważne wątpliwości co do możliwości 
prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym, zgodnie z oświadczeniami z załącznika nr 1. 

b) Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 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 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, 

c) Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art.24 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

3.6.2 Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  oparta  będzie  o  zasadę  spełnia  -  nie  spełnia  (1-0)  i  
zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty  i oświadczenia Oferenta wymienione w 
punkcie 3.7.1. 

 

3.7.  Wymagane oświadczenia i dokumenty 

3.7.1 a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym będącego 
częścią załącznika nr 1, 

b) oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada 
niezbędną wiedzę i doświadczenie, stanowiącego część załącznika nr 1, 

c) oświadczenie Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o 
zamówienie, stanowiącego część załącznika nr 1. 

3.7.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.7.1 należy przedstawić w formie oryginału (formularz oferty, 
oświadczenia) lub kopii (pozostałe dokumenty) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta (jeśli dotyczy). 

3.7.3 Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu w 
zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające  komplet  
ważnych  oświadczeń  i  dokumentów  wymaganych  w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi 
negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania 
ofertowego. 

3.7.4 Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   szczegółowego   sprawdzenia   stanu   faktycznego   z   
przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do 
wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów np. CV trenerów (wzór 
własny Oferenta). 

 

3.8.  Termin realizacji zamówienia 



                                             

3.8.1 Termin realizacji zamówienia: 24.09.2019r. 

  

4. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Cena 100% a)  cena to całkowita cena netto i brutto (zawierająca wszystkie elementy 
składowe przedmiotu zapytania). 

b)  ocena  kryterium  zgodnie  ze  wzorem:  

 (cena oferty najkorzystniejszej/cena oferowana) x 100 x waga %              
                                         

c)  maksymalna  liczba  punktów  możliwych  do  uzyskania  w  tym  
kryterium wynosi 100 punktów. 

   

5. PRZYGOTOWANIE I WYBÓR OFERTY 

5.1. Podstawowe wymogi co do oferty 

5.1.1 Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym 
załącznik nr 1.  

5.1.2 Termin ważności oferty: 60 dni. 

5.1.3 Oferta  powinna  być  zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami  prawa,  w  szczególności  
przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi 
oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym rozeznaniu. 

5.1.4 Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z 
realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne 

  

5.2. Termin i miejsce złożenia oferty 

5.2.1 Ofertę należy złożyć: 

A. pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, Ul. Składowa 5B, 61-888 Poznań, w dni 
robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 16:30 dnia 
16.09.2019r.; 

B. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, Ul. Składowa 5B, 61-888 Poznań, 
w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 16:30 dnia 
16.09.2019r. 

C. pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro@inwebit.pl.pl najpóźniej do końca dnia (23:59) 
16.09.2019r. 

5.2.2 Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym. 



                                             

5.2.3 Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie. 

  

5.3. Wybór najkorzystniejszej oferty i powiadomienie Oferentów 

 

5.3.1 Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz zgodnie z treścią 
niniejszego rozeznania rynku. 

5.3.2 Za najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  najwyższą  liczbę  punktów,  stanowiącą  
sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

5.3.3 Zamawiający ogłosi wybór Oferenta w siedzibie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zamknięcia przyjmowania ofert. 

5.3.4 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. 

5.3.5 Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego rozeznania, w szczególności formalnych (złożona po 
terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza niebędącą ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie 
odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie 
uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu 
błędów formalnych), nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w 
świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny). 

5.3.6 Zamawiający  nie przewiduje procedury odwoławczej.  Z  tytułu   odrzucenia  oferty   Oferentom nie 
przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

5.3.7 Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść rozeznania rynku w szczególności 
ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania rozeznania do wymagań 
powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się 
to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu 
na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w 
przypadku nie otrzymania   dofinansowania   projektu.   Informacja   o   zmianie   treści   rozeznania 
rynku   zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku  modyfikacji  treści  
rozeznania  zostanie  przedłużony  termin  składania  ofert lub zostanie rozpisane nowe rozeznanie. 

5.3.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

5.3.9 Na żądanie Zamawiającego Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do 
potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych. 

5.3.10 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 


