Wrocław, 22.03.2017r.
Zapytanie ofertowe nr 1/3/2017
NESTMEDIC Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia ofert na usługę badawczą - opracowanie oprogramowania
wbudowanego w ramach planowanego projektu: „Telemedyczny system Pregnabit nowej generacji do
zdalnego monitorowania dobrostanu płodu”.
Firma NESTMEDIC planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1.1. Szybka ścieżka
POIR ubiegając się o jego współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Realizacja zamówienia przedmiotowej usługi dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania
dofinansowania na realizację Projektu.
Zamawiający
Nestmedic S.A.
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław
NIP 8943054930
REGON 022455255
www.nestmedic.com

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na rozbudowaniu oprogramowania wbudowanego
w innowacyjnym telemedycznym systemie Pregnabit.
Zakres prac obejmuje:










Wykonanie analizy oprogramowania wbudowanego w urządzeniu Pregnabit pod kątem implementacji
dodatkowych funkcjonalności programowych działających w tle funkcjonującego interfejsu
użytkownika końcowego.
Przygotowanie możliwości wprowadzania dodatkowych wersji językowych (Języki angielski oraz
niemiecki)
Dodanie funkcjonalności konfigurowania punktów dostępu sieci bezprzewodowej
(APN) pod kątem zastosowania poza granicami Polski wykorzystując dane przesyłane w roamingu
międzynarodowym w obszarach dostępności sieci 3G.
Przystosowanie wbudowanego systemu operacyjnego do komunikacji za pośrednictwem interfejsu
Bluetooth do symultanicznej komunikacji z minimum 3 peryferiami.
Opracowanie protokołu komunikacyjnego dla 5 niezależnych sygnałów biologicznych przetworzonych
cyfrowo.
Opracowanie programatora produkcyjnego dla urządzenia Pregnabit.
Opracowanie i wdrożenie bezpiecznego protokołu komunikacyjnego i procedury zdalnego
uaktualniania wersji oprogramowania.

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia
może zostać przekazana na wniosek Oferenta, pod warunkiem podpisania klauzuli o zachowaniu poufności,
stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do wszystkich utworów
stworzonych w związku z wykonywaniem zamówienia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w
przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Planowany termin realizacji zamówienia (może ulec zmianie):
Od 1 czerwca 2017 do 30 maja 2018 roku
Nazwa i kod przedmiotu zapytania:
72230000-6 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
Opis Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
a)

Oferent musi posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji prac w podobnym do
przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia zakresie.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej opisane
doświadczenie;
b) Oferent musi dysponować personelem posiadającym doświadczenie w zakresie projektowania
oprogramowania wbudowanego.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie opisu doświadczenia zatrudnionych osób;
c)

Oferent musi zrealizować zamówienie w określonym powyżej planowanym terminie realizacji.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Oferenta;
d) Oferent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością ISO 13485 lub być gotowym na wdrożenie
niezbędnych procedur oraz ich audyt oraz wykazać funkcjonowanie zgodne z dyrektywą medyczną MDD
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Kopie certyfikatów lub oświadczenie o gotowości do wdrożenia
określonych przez Zamawiającego procedur w zakresie zarządzania jakością zgodnych ze standardem ISO 13485
oraz ich audytu przez Zamawiającego.
Opis warunków przygotowania i złożenia oferty
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywała według zasady TAK/NIE (spełnia/nie
spełnia)
Informacje o komunikacji i ważności oferty
a)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez
podawania przyczyny.
b) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.11.2017r Wykonawca składający ofertę akceptuje, że
wycofanie się z oferty po jej złożeniu i upłynięciu terminu składania ofert może stanowić podstawę do
roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek realizacji projektu
powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się),
c) Oferty zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają
zwrotowi.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od uczestnika uzupełnienia dokumentów potwierdzających
warunki udziału w postępowaniu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakreślonym przez

Zamawiającego terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty złożonej przez uczestnika,
jeżeli uczestnik nie uzupełni dokumentów lub nie złoży wyjaśnień w zakreślonym terminie.
e) Oferta musi zawierać cenę netto wyrażoną w złotych (PLN).
f) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
g) Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do
wypełnienia treści oferty.
h) Jakiekolwiek odstępstwo od w/w sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze
względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo, wydłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania, bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
j) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert
określonych w niniejszym postępowaniu.
k) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani
o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

Kryteria oceny ofert wraz z wagami procentowymi:
Kryterium
punktowe

Waga
procentowa

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Punkty będą przyznawane wg następującej formuły:
W = (Cmin/Cn) x 100

Cena netto1

100
Cmin –minimalna cena netto zgłoszonych ofert
Cn – cena netto oferty rozpatrywanej

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.03.2017 r. Oferent, który otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie
powiadomiony telefonicznie lub mailowo lub listownie. Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem
umowy przez Zamawiającego.

Termin składania ofert: 29.03.2017 r. godz. 10:00. Decyduje data wpływu. Oferty dostarczone po upływie
terminu nie będą rozpatrywane.
Miejsce dostarczenia ofert:
NESTMEDIC S.A.
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław
Oferty można dostarczać także drogą mailową:
anna.skotny@nestmedic.com

Informacje uzupełniające:
1.
1

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty.

Kwota W PLN z wyłączeniem podatku od towarów i usług (VAT).

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.

Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być
złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

5.

Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest ostateczna.

6.

Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie
zawiadamiając o tym oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający
przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

7.

W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość
podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

8.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosowanych zmian w umowie w celu
właściwej realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zastrzega się możliwość dokonania
niniejszych zmian w formie pisemnego aneksu do umowy. Zakres zmian dotyczyć może m.in.:


okresu i harmonogramu realizacji umowy,



ostatecznej ilości i zakresu realizowanych usług,



kar umownych.

Wykluczenia:
Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo2 z firmą
NESTMEDIC S.A. Oferty złożone przez podmioty powiązane nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Anna Skotny
tel. 723 943 666
e-mail: anna.skotny@nestmedic.com

………………………..……………………………………….
Podpis

2Przez 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Załącznik nr. 1: Formularz ofertowy.

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR1/3/2017
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2017 r. na opracowanie oprogramowania wbudowanego
w ramach planowanego projektu, składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego
zgodnie ze specyfikacją w zapytaniu ofertowym.
I. Dane Wykonawcy:
Nazwa3:
………………………………………………………………………………...…………………………..….
Adres:
……………………………………………………………………………...………………………………….
NIP4: ………………………………………………………………………………………...………………….
Regon5: ………………………………………………………...………………………………………………
Tel: ………………………….., Faks: ……………………………, E-mail: ………….………………
II. Warunki oferty: Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę łączną6:
……………zł/netto (słownie ……………………………………………………………..………………………..),
……………zł/brutto (słownie ……………………………..……………………………….….).
Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od 1 czerwca 2017 do 30 maja 2018.
Termin ważności oferty: do dnia 30.11.2017r, przy czym na żądanie Zamawiającego zobowiązuję się do
przedłużenia swojej oferty na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż ………………… miesięcy.
III. Oświadczenia Wykonawcy:
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
……………………………..

3

…………..……………………

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy wpisać imię i nazwisko
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy podać numer PESEL
5
Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
6
Oferent będący płatnikiem VAT podaje cenę w rozbiciu na netto i brutto, natomiast oferent niebędący
płatnikiem VAT podaje jako cenę netto i brutto tą samą kwotę.
4

Miejscowość i data

Podpis

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję nie pozostaje w stosunku powiązania osobowego lub kapitałowego 7
z firmą NESTMEDIC S.A.

……………………………..
Miejscowość i data

……………………………..
Miejscowość i data

…………..……………………
Podpis

…………..……………………
Podpis

Lista załączników:
1.
2.
3.

7

Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji prac w podobnym do przedstawionego w opisie
przedmiotu zamówienia zakresie.
Opis doświadczenia zatrudnionych osób w zakresie projektowania oprogramowania wbudowanego.
Kopie certyfikatów lub oświadczenie o gotowości do wdrożenia określonych przez Zamawiającego
procedur w zakresie zarządzania jakością zgodnych ze standardem ISO 13485 oraz ich audytu przez
Zamawiającego

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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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

Załącznik nr.4
KLAUZULA ZACHOWANIA POUFNOŚCI stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa
Na rzecz: Nestmedic S.A., zwanego dalej Zamawiającym.

Ja niżej podpisany (Imię i nazwisko), legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii [●], umocowany do
reprezentowania firmy [●] z siedzibą w [●], NIP [●], REGON [●], zwany dalej Oferentem, wraz z moimi
pracownikami i współpracownikami, oświadczam co następuje:
1.Przez „Informacje Poufne" należy rozumieć niedostępne publicznie informacje dotyczące zapytania
ofertowego z dnia [●], prowadzonego przez Nestmedic S.A., w ramach projektu: „Telemedyczny system
Pregnabit nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu”.
2.OFERENT Otrzyma od Zamawiającego Informacje Poufne, w zamian za co zobowiązuje się :
a. Utrzymać w poufności i nie ujawniać jakiejkolwiek osobie, z zastrzeżeniem lit. C poniżej, a także zabezpieczyć
i chronić przed kradzieżą, uszkodzeniem, utratą lub bezprawnym dostępem, wszelkie Informacje Poufne
uzyskane od Zamawiającego;
b. Wykorzystać Informacje Poufne jedynie do potrzeb dla jakich zostały przekazane;
c. Nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, żadnych Informacji Poufnych jakimkolwiek
osobom innym niż pracownicy i współpracownicy i profesjonalni doradcy, którzy w każdym przypadku, muszą
zapoznać się z Informacjami Poufnymi jedynie dla potrzeb postępowania określonego w punkcie 1 powyżej;
d. Spowodować, że każda osoba, której ujawnił Informacje Poufne, zostanie powiadomiona z wyprzedzeniem o
warunkach niniejszej Umowy, oraz dołożyć wszelkich starań celem spowodowania, ze każda taka osoba będzie
przestrzegać tych warunków tak, jakby każda z tych osób była stroną niniejszej Umowy;
e. W przypadku, gdy zostanie to zastrzeżone, zwrócić lub zniszczyć wszystkie dokumenty zawierające
Informacje Poufne;
f. Niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w przypadku, gdy ujawnienie jakichkolwiek z Informacji Poufnych
będzie wymagane od OFERENTA przez prawo lub inne przepisy oraz współpracować z w zakresie terminów i
rozmiaru tego ujawnienia lub wszelkich działań, które strona może zasadnie podjąć celem zakwestionowania
ważności takich wymogów;

3.Zobowiązania, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania do Informacji Poufnych, które:
a. Były znane z innych źródeł;
b. Zostały publicznie ujawnione w sposób stanowiący naruszenia niniejszego Zobowiązania.

Ponadto niniejsze zobowiązanie nie zakazuje przekazania informacji w przypadkach, gdy
organy administracji samorządowej lub państwowej, lub sąd lub inne organy wymagają
takich informacji w związku ze swoja działalnością.

4.Zobowiązanie OFERENTA określone w pkt 2 powyżej obowiązuje bezterminowo.

5.W przypadku naruszenia przez Oferenta zobowiązania do zachowania w poufności Informacji Poufnych
określonego w punkcie 2, OFERENT będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz drugiej Strony w
wysokości [●] (słownie: [●]) złotych. Kara umowna płatna będzie w terminie [●] dni od otrzymania wezwania
do jej zapłaty.

6.Jeśli Zamawiający, poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej opisanej w pkt 5 powyżej, może
on żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

7.Osoba podpisująca niniejsze Zobowiązanie ze strony Oferenta oświadcza, iż jest prawnie umocowana do
podpisania niniejszej Umowy.
W imieniu Oferenta:

Miejscowość, data i podpis

