ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/04/2019
Nabór na stanowisko Inżyniera dźwięku (umowa zlecenie)
Usługa jest planowana w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Poddziałanie 1.1.1 – Szybka Ścieżka

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO
Nestmedic SA
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław
NIP: 8943054930
REGON: 022455255
tel.: +48 664 346 559
email: office@nestmedic.com
www.nestmedic.com

PRZEDMIOT ZAPYTANIA
Przedmiot zapytania stanowi zatrudnienie personelu: Inżynier dźwięku (umowa zlecenie) w spółce
Nestmedic SA.

Do zadań Zleceniobiorcy należeć będą:
Projektowanie toru i algorytmu przetwarzania sygnałów fonicznych urządzenia Pregnabit,
zgłaszaniu wykrytych błędów oraz konsultacji rozwiązań elektronicznych i mechanicznych
związanych z dźwiękiem przetwarzanym i emitowanym przez urządzenie.
Szczegółowo:
• cotygodniowe planowanie ze ZLECENIODAWCĄ zakresu prac i raportowanie
postępu z ich realizacji w formie pisemnej,
• rekomendacja do planowanych prac sprzętowych,
• rekomendacja metod i narzędzi do przeprowadzania pozyskiwania, obróbki i emisji
dźwięku,

•

optymalizacja wykorzystania możliwości sprzętowych peryferiów,

•

wykrywanie nieprawidłowości i raportowanie błędów oraz współpraca z
programistami i elektronikami, w celu ich rozwiązania – pomoc w wykrywaniu
usterek,

•
•
•
•
•
•

rekomendowanie rozwiązań zidentyfikowanych usterek,
uzupełnienie dokumentacji technicznej i funkcjonalnej,
terminowe i prawidłowe prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie
dokumentacji z realizacji prac,
współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu – Zespół
projektowy,
udział w spotkaniach Zespołu, jeśli wymagać tego będzie powierzona praca,
przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników
projektu, personelu oraz kontrahentów, weryfikacja i walidacja oprogramowania.

Ponadto ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany:
•

wykonywać przedmiot umowy samodzielnie (nie powierzać prac osobom trzecim),
terminowo i z należytą starannością,

•

do niezwłocznego, bezpłatnego usunięcia efektu nieprawidłowego wykonania prac
stwierdzonych przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, jednakże
najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wskazania przez ZLECENIODAWCĘ
nieprawidłowości,

•

do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
ze zm.).

NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

HARMONOGRAM REALIZACJI
Realizacja zamówienia nastąpi wg orientacyjnego harmonogramu:
1) Publikacja ogłoszenia na stronie Zleceniodawcy (05.04.2019).
2) Nabór ofert (7 dni: 05.04.2019-12.04.2019).
3) Otwarcie, badanie ofert i ewentualne ich uzupełnienia, ocena ofert wg kryteriów, spotkania z
kandydatami, wybór najkorzystniejszej i upublicznienie informacji o zakończeniu postępowania,

zaproszenie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę do podpisania umowy (do
19.04.2019).
4) Podpisywanie umów (do 19.04.2019).
5) Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia (nie później niż 19.04.2019).

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę w formie przedstawienia stawki netto za godzinę pracy oraz CV należy przesłać drogą
elektroniczną (pocztową lub osobiście) na adres: office@nestmedic.com. Osobą do kontaktu jest
Renata Brykner-Ręczkowska (nr tel. 664 346 559). Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:
12.04.2019 do godziny 23:59 (w przypadku zgłoszenia osobistego terminem nieprzekraczalnym
jest 13.04.2019 do godziny 10:00). Jednocześnie informujemy, iż zaproszenie do składania ofert
nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie
wymagane do rzetelnej realizacji zamówienia. Sposobem dokonania oceny spełnienia tych
warunków będzie dostarczenie na spotkaniu skanów/kopii odpowiednich dokumentów.
POTENCJAŁ TECHNICZNY
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia.
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy dysponują odpowiednim potencjałem
osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.
SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do
unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania
żadnej oferty bez podania przyczyny. W tym przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Oferent powinien przesłać zgłoszenie w formie wiadomości e-mail zawierającej stawkę netto za
godzinę pracy oraz CV.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJACY PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.

2.

Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami (CV oraz stawka netto za godzinę
pracy);
Kryterium oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a. Cena netto [PLN] – 100 %
Ad. 2. wartość punktowa kryterium Cena netto (C) będzie wyliczana według wzoru:
(C min: C n) x 100 x 100 %
gdzie: C min - najniższa cena netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – cena netto ocenianej oferty,
gdzie 1% =1pkt.

Wybór Wykonawcy zostanie przeprowadzony na podstawie spełnienia kryterium nr 1 oraz
najwyższej wartości dla kryterium nr 2.

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia następujące warunki:
1) Posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do rzetelnej realizacji zamówienia.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do
unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie
wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. W tym przypadku Wykonawcom nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) Brak możliwości składania ofert częściowych.

WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do złożenia oferty nie mogą przystąpić Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Nestmedic SA lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent zostanie poproszony o podpisanie oświadczenia o braku ww. powiązań (Załącznik nr 1)
podczas spotkania.

