DI.092.191.2020.MK
ZAPYTANIE OFERTOWE:

TRANSFER WIEDZY Z ZAKRESU TECHNOLOGII 5G
W TYM JEJ WYKORZYSTANIA W PRZEMYŚLE
(nr zamówienia: DI.092.191.2020.MK)
W Programie „S5 - Akcelerator Technologii 5G” realizowanym w ramach projektu „Modele Akceleracyjne w
Innowacjach Technologicznych”, Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu,
Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych, docelowo bierze udział 40 Beneficjentów - podmiotów,
będących Startupami).
15 Beneficjentów (dalej: Startupy) jako Zamawiający zawiązali Porozumienie o utworzeniu grupy zakupowej i
upoważnili ŁSSE S.A. do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Grupy
Startupów postępowania, którego celem jest wyłonienie jednego podmiotu świadczącego usługi szkoleniowe
transferu wiedzy z zakresu technologii 5G na rzecz Beneficjentów, będących członkami ww. porozumienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe upublicznione jest w celu udzielenia zamówienia w ramach w/w Programu.
KOD CPV:
CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe,
CPV: 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
CPV: 80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego,
CPV: 80410000-1 – Różne usługi szkoleniowe
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
zwolniony jest ze stosowania powyższej ustawy.

Łódź, dnia 29 grudnia 2020 r.
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Rozdział I.Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiający:
Grupa Startupów, utworzona na podstawie porozumienia o utworzeniu grupy zakupowej (dalej: Grupa
Startupów lub Zamawiający) tj.
1. Hexar Sp. z o.o.
2. Immersive Toolbox Sp. z o.o.
3. Hetbot Sp. z o.o.
4. Perka Sp. z o.o.
5. ID Secure Sp. z o.o.
6. Smart Control Solutions Sp. z o.o.
7. Car to Feel Sp. z o.o.
8. Optimatik Sp. z o.o.
9. Intelliventory Sp. z o.o.
10. WSA Solutions Sp. z o.o.
11. Holografix Sp. z o.o.
12. Wares Sp. z o.o.
13. Arktikus Sp. z o.o.
14. Medibaric Sp. z o.o.
15. Telemedi Sp. z o.o.
w imieniu i na rzecz której działa, na podstawie upoważnienia:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (dalej: ŁSSE S.A.)
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestr Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
00000014128, NIP: 725-148-68-25, kapitał zakładowy 24 927 000 zł, opłacony w całości.
Osoba do kontaktu:
Magda Kubicka -– Kierownik Projektu, Menedżer Akceleracji
tel. 607779755, email: magda.kubicka@sse.lodz.pl

Rozdział II. Nazwa zamówienia
„Transfer wiedzy z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystanie w przemyśle w Projekcie ,,Modele
Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

Rozdział III.Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności według „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” – zwanych dalej „Wytycznymi”.

Rozdział IV.Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Startupów – Beneficjentów, którzy otrzymali
dofinansowanie w ramach Programu “S5 - Akcelerator Technologii 5G” organizowanego przez Łódzką
Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w Łodzi i zawiązali Porozumienie o utworzeniu grupy zakupowej (dalej
Startupy lub pojedynczo Startup) usług transferu wiedzy tj. usług z zakresu technologii 5G, w tym jej
wykorzystania w przemyśle, w dwóch etapach Programu: Inkubacji i Akceleracji (dalej zwanymi
„Etapem” lub łącznie „Etapami”).
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2.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w następujący sposób:
2.1. Transfer wiedzy w ramach I etapu - Inkubacjirealizowany w lutym 2021 r.
● obejmujący od 36 do 38 godzin na poszczególny Startup
● przeznaczony do realizacji dla 12 Startupów (z wyłączeniem startupu Hexar Sp. z o.o.,
Immersive Toolbox Sp. z o.o., które są w procesie rekrutacji do II etapu programu oraz startupu
Optimatik Sp. z o.o.)

Transfer wiedzy w I etapie winien obejmować:
Krok 1 – część teoretyczną w wymiarze 6-8 godzin, w ramach której uczestnicy winni zostać zapoznani z
zagadnieniami dotyczącymi:
1. wprowadzenia w świat 5G, w tym:
● historii telekomunikacji i ewolucji sieci telekomunikacyjnych (poprzez m.in. porównanie architektury i
usług),
● głównych czynników sprzyjających wprowadzaniu technologii 5G i przyczynach powstania sieci 5G,
● budowy sieci 5G,
● standaryzacji 5G;
2. aktualizacji rynku, w tym analizy sytuacji rynkowej (omówienie polskich i europejskich sieci 5G,
częstotliwości z uwzględnieniem ich zakresu, podziału, aukcji; nowych modeli biznesowych
wykorzystujących sieć 5G);
3. 5G w Polsce i Europie, w tym wykorzystania sieci 5G dla biznesu (porównanie ze starszymi
technologiami, omówienie biznesowego potencjału sieci 5G ze wskazaniem przykładowych zastosowań
sieci 5G w różnych obszarach, w tym dla przemysłu, zdrowia, transportu),
4. Technologii NR, w tym:
● technologii NR (omówienie architektury sieci 5G RAN i koncepcji podwójnej łączności,
● komponenty NR,
● metody implementacji 5G
5. Sieci szkieletowej 5G, w tym omówienie architektury sieci szkieletowej,
6. IoT, w tym:
● IoT (omówienie obszarów zastosowania sieci 5G,
● urządzenia IoT, segmenty IoT, Industrial Automation IoT,
● wskazanie przykładów wdrożeń technologii 5G)
7. Inne tj.
● zastosowania 5G w obszarze AR/VR,
● zastosowania 5G w obszarze large quantity video streams analysis in real time.
Krok 2 - Indywidualny audyt poszczególnych Startupów
Obejmujący 10 godzin audytu dla każdego Startupu, w ramach którego Wykonawca przeprowadzi analizę
indywidualnych potrzeb Startupu. Celem audytu jest zidentyfikowanie potrzeb rynkowych poszczególnych
Startupów uwzględniając przyjęty model biznesowy i innowacyjność rozwiązania rozwijanego w Programie.
Wynikiem audytu Startupu powinien być raport sporządzony przez Wykonawcę zawierający ocenę Startupu
dokonaną na podstawie określonych kryteriów oraz wytyczne dla dalszego rozwoju rozwiązania realizowanego w
Programie.
Krok 3 - 5G Venture Building
Właściwa współpraca z każdym ze Startupów, obejmująca 20 godzin dla każdego Startupu, w ramach której
odbywać się będą konsultacje w zakresie zdefiniowania:
● możliwości rozwoju przyjętego rozwiązania pod względem technologicznym
● możliwości rozbudowy rozwiązania o moduły oparte o technologię 5G
● analizy aktualnych oraz wymaganych kompetencji
● potencjalnych partnerów, podwykonawców, klientów oraz potencjalnych dodatkowych rynków zbytu
● rekomendacji dotyczących kierunku rozwoju oraz modelu biznesowego
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2.2. Transfer wiedzy w ramach II Etapu - Akceleracji Głównej, realizowany w okresie od października
2020 do kwietnia 2021 roku:
● obejmujący ok. 110 godzin na każdego Startupu
● przeznaczony do realizacji dla nie mniej niż 3 a nie więcej niż 15 Startupów, spośród
Startupów, w imieniu których działa ŁSSE S.A. (dokładna liczba Startupów w II etapie będzie
znana po zakończeniu etapu Inkubacji).
Krok 1 - Indywidualny audyt Startupu
Obejmujący do 30 godzin audytu dla każdego Startupu, w ramach którego Wykonawca przeprowadzi
szczegółową analizę rozwiązania rozwijanego w Programie pod względem technologicznym (w tym możliwości
wykorzystania technologii) oraz pod względem skalowalności i analizę potencjału biznesowego wdrożenia (jego
rentowności, spodziewanych rezultatów i efektywności wdrożenia).
Wynikiem audytu powinien być raport sporządzony przez Wykonawcę zawierający szczegółowe wytyczne
dotyczące dalszego rozwoju rozwiązania.
Krok 2 - 5G Venture Building
Indywidualne konsultacje technologiczne i biznesowe dla każdego Startupu, w wymiarze do 80 godzin przez cały
okres akceleracji obejmujące następujące obszary:
● konsultacje dotyczące rozwoju rozwiązania w kierunku wykorzystania technologii 5G
● konsultacje w zakresie jak najlepszego dostosowania rozwiązania do potrzeb potencjalnych klientów
● współpraca z partnerami
● rekomendacje dotyczących tworzenia przewagi rynkowej oraz dodatkowych możliwości sprzedażowych
3. Zakres przedmiotu zamówienia:
3.1. W ramach realizacji każdego Etapu Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do
sporządzenia dokumentacji stanowiącej potwierdzenie wykonania każdego Kroku (dalej:
“Dokumentacja”), obejmującej:
● dla Kroku 1 – Protokół odbycia szkolenia
● dla Kroku 2 – Protokół raportu poaudytowego
● dla Kroku 3 – Protokół zestawienia godzin pracy
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia Kroku 1 w I Etapie - Inkubacja w oparciu o przygotowane
przez siebie materiały szkoleniowe (jeśli dotyczy).
4. Oprócz obowiązków opisanych powyżej, realizacja Przedmiotu zamówienia obejmuje:
4.1 przygotowanie wspólnie ze Startupem harmonogramu realizacji poszczególnych Etapów i Kroków oraz
ustalenie wspólnie ze Startupem sposobu realizacji Etapów i Kroków (online lub w miejscu ustalonym ze
Startupem), zakresu materiałów dydaktycznych dla Startupu (jeżeli dotyczy), dalej zwany: „Harmonogramem
”.
Harmonogram podlegać będzie akceptacji przez Startup przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu zamówienia.
4.2 współpracę z osobami realizującymi Projekt ze strony Startupu i ŁSSE S. A.,
4.3 zapewnienie ochrony danych osobowych,
4.4. przygotowanie materiałów dydaktycznych dla Startupu niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia,
4.5 w przypadku realizacji Przedmiotu zamówienia w sposób zdalny (online), użycie właściwych narzędzi
informatycznych,
4.6 terminowe przygotowanie i przekazywanie Dokumentacji Zamawiającemu;
4.7 realizację pozostałych obowiązków określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego;
4.8 zapewnienie, aby każda z osób wyznaczonych do realizacji zamówienia posiadała wykształcenie oraz
doświadczenie, o których mowa w Rozdziale VI 1.1. Zapytania ofertowego. Zamawiający ma prawo do
każdorazowej weryfikacji osób wyznaczonych do realizacji zamówienia pod kątem spełniania wymagań, o których
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mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nie zajęć (w przypadku, gdy
Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W
przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wyznaczenia nowych (innych)
osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa
powyżej.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych przez
Startupów umowie oraz wynikających z Harmonogramu.

Rozdział V. Termin i miejsce wykonania Przedmiotu zamówienia
1. Terminy realizacji Przedmiotu zamówienia są następujące:
1.1. dla Etapu I
● Krok I, Krok II, Krok III - do 28.02.2021 r.
1.2. dla Etapu II:
● Krok I, Krok II - do 30.09.2021 r.
2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
3. Przedmiot zamówienia może być realizowany w trybie zdalnym tj. online przy zastosowaniu narzędzi
informatycznych wspólnie uzgodnionych z Zamawiającym lub w miejscu wspólnie ustalonym z
Zamawiającym.

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki
udziału w postępowaniu:
1.1. posiadają wyspecjalizowaną kadrę, rozumianą jako dysponowanie minimum 2 osobami (Trenerami)
spełniającymi łącznie poniższe warunki:
● posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego
● posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu w okresie ostatnich dwóch lat (tj. 1.12..2018 r. 30.12.2020 r.) co najmniej 35 godzin szkolenia z zakresu zgodnego z Przedmiotem zamówienia
dla grupy liczącej co najmniej pięciu uczestników.
1.2. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami dokonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z 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.
1.3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny;
1.5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu zamówienia;
1.6. nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
1.7. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne;
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1.8. nikt z członków władz podmiotu nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo
przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
1.9. nie została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję
publiczną.
2. Informacje wskazane w pkt. 1.1. powyżej weryfikowane będę na podstawie CV danych osób oraz pisemnej
informacji w zakresie ich doświadczenia.
3. Informacje wskazane w pkt. 1.2.-1.9. powyżej weryfikowane będą na podstawie wypełnionego przez
Wykonawcę Oświadczenia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ocena spełniania wszystkich. warunków wskazanych w pkt 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w CV oraz pisemnej informacji, o której mowa w pkt. 2 powyżej i
Oświadczeniu wskazanym pkt 3 powyżej.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie
lub drogą elektroniczną.
2. W przypadku przekazania informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
3. Korespondencję drogą elektroniczną należy przesyłać na adresy e-mail ŁSSE S.A.:
magda.kubicka@sse.lodz.pl, a korespondencję pisemną na adres określony w Rozdziale I.
4. Osobą ze strony ŁSSE S.A. upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Magda
Kubicka, Dyrektor Departamentu Innowacji, Menedżer Akceleracji, magda.kubicka@sse.lodz.pl, tel.
607779755.

Rozdział VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Zapytania
ofertowego
1. Wykonawca może zwrócić się do ŁSSE S.A. o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. ŁSSE S.A. jest
zobowiązana udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 18 stycznia 2021 r.)

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, ŁSSE S.A. może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku.

Rozdział IX.Informacja o dopuszczalności zmiany treści Zapytania
1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania ofertowego Zamawiający zamieści w bazie
konkurencyjności oraz na stronie internetowejŁSSE S.A.

2.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Rozdział X.Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę stanowi:
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2.1 
Formularz ofertyna wzorze stanowiącym Załącznik nr 1do niniejszego Zapytania ofertowego.
2.2 Oświadczeniena wzorze stanowiącym Załącznik nr 2do niniejszego Zapytania ofertowego.
2.3 Pisemna informacja wskazana w Rozdziale VI pkt. 1.1
2.4 CVTrenerów.
3. Do Oferty Wykonawca załączy:
● aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
● pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeśli nie wynika to bezpośrednio ze
złożonych dokumentów (jeśli dotyczy).
4. Formularze i wzór oświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów formalnych muszą być
wypełnione we wszystkich miejscach oraz podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
5. Oferty muszą być dostarczone do ŁSSE S.A. w terminie wskazanym w Rozdziale XI.
6. Oferty, które wpłynęły po terminie lub nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
9. Ofertę wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 3 powyżej Wykonawca powinien doręczyć na adres:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź
Ofertę wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 3 powyżej należy umieścić w zamkniętej i
zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej
poufności do terminu otwarcia ofert poprzez umieszczenie na kopercie czytelnego zapisu „OFERTA
TRANSFER WIEDZY 5G – Program S5-Akcelerator Technologii 5G. Nie otwierać przed 2.02.2021
r.”
9.1. Oferta osobiście doręczona do ŁSSE S.A. lub przesłana przesyłką pocztową lub kurierską musi być
przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być napisana na
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
9.2. Wszystkie zapisane strony oferty winny być kolejno ponumerowane i parafowane.
9.3. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty poprzez wysunięcie się
którejkolwiek z kartek.
9.4. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej
zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być
przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika).
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w Ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U z
2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio
oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających
zastrzeżone informacje.
11. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty,
termin wykonania zamówienia, warunki płatności.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania
ofert.
13. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim
zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta lub tytuł e-maila (jeśli Oferta była złożona zgodnie z trybem
przewidzianym w pkt. 9.2.) dodatkowo musi być oznaczona tytułem „ZMIANA...”
14. Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt. 13
powyżej podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być
udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem).
Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

Rozdział XI.Miejsce oraz termin składania ofert
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1. Oferty należy składać do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 09.00 w siedzibie Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A., ul. Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź.
2. O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do ŁSSE S. A.
3. Oferta otrzymana przez ŁSSE S. A. po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez
otwierania.

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz opis kryteriów oceny ofert
1. Opis sposobu obliczenia ceny:
1.1. W druku Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego należy podać ceny
brutto, które muszą obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia.
1.2. Ceny ofertowe muszą uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia
wynikające z realizacji i rozliczenia Przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnych podatków,
składek i innych obciążeń.
1.3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca
ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia
i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
1.4. Ceny mają być wyrażone w złotych polskich brutto. Oferowane ceny należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr.).
1.5. Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
2.1. W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Nr

Kryterium

Waga przypisana
kryterium

1.

C – Cena brutto/ stawka za udział jednego Startupu w Przedmiocie zamówienia,
obliczona jako średnia arytmetyczna ceny brutto/stawki za udział jednego Startupu w I
etapie i ceny brutto/stawki za udział jednego Startupu w II etapie

50%

2.

K - Potencjał kadrowy
Przy ocenie będzie brana pod uwagę średnia arytmetyczna łącznej liczby godzin
szkoleń przeprowadzonych przez wszystkich Trenerów dedykowanych do realizacji
Przedmiotu zamówienia przeprowadzonych dla min. 5 uczestników w okresie
ostatnich dwóch lat, w temacie zgodnym z przedmiotem zamówienia. W ramach
niniejszego kryterium punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
● od 0 do 40 – 0 pkt
● od 41 do 60 – 10 pkt
● od 61 do 90 - 20 pkt
● od 91 do 110 - 30 pkt
● powyżej 111 - 40 pkt

40 %

3.

T - Liczba Trenerów
Przy ocenie będzie brana pod uwagę liczba Trenerów, spełniających warunki
określone w Rozdziale VI pkt 1.1. Zapytania, dedykowanych do realizacji Przedmiotu
Zamówienia. W ramach niniejszego kryterium punkty zostaną przyznane w
następujący sposób:
● 2 Trenerów - 0 pkt
● 3-4 Trenerów - 5 pkt
● 5 Trenerów i więcej - 10 pkt

10%
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100%
Zamawiający dokona oceny oferty przedstawionej przez Wykonawcę przyznając wartość punktową
obliczoną zgodnie ze wzorem:
Lp = (Cm/Cb)x50 + (Kb/Kmax)x40 + (Tb/Tmax)x10
gdzie:
● Lp – liczba punktów przyznana ofercie
● Cm – cena oferty minimalnej
● Cb – cena oferty badanej
● Kb - punkty przyznane ofercie za kryterium 2
● Kmax - maksymalna ocena za kryterium 2 (tj. 40% wagi łącznej)
● Tb – punkty przyznane ofercie za kryterium 3
● Tmax – maksymalna ocena za kryterium 3 (tj. 10% wagi łącznej)
2.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
2.3 W przypadku, gdy kilku Wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów, decyduje liczba punktów za
kryterium 1, a następnie za kryterium 2, a następnie za kryterium 3 złożonych i nieodrzuconych ofert
obliczonych zgodnie z formułą określoną w pkt 2.1. niniejszego rozdziału.

Rozdział XIII. Ocena ofert
1. Zamawiający odrzuci Ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
b. jest niekompletna, tj. nie zawiera oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu;
c. została złożona po terminie;
d. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia, za rażąco niską cenę
uważa się, w szczególności gdy cena jest niższa o 30% od szacowanej wartości zamówienia
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert;
f. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
g. została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i/lub
podlega wykluczeniu z postępowania;
h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, a także dodatkowych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub przesłanek wykluczenia.
3. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w
przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie zgodnie z
budżetem Projektu.
4. Składając ofertę, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wycofanie oferty i odstąpienie od podpisania
umowy może stanowić podstawę do odszkodowania z tytułu opóźnienia w realizacji Projektu powstałego
wskutek działania Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo odwołać postępowanie ofertowe na każdym etapie bez podania przyczyny.
6. Zamawiający ma prawo nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.
7. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty, Zamawiający uprawniony jest do wyboru takiej oferty, bez
konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania.

Rozdział XIV. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania, oraz inne informacje
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1. Umowa może być zmieniona w stosunku do treści oferty na warunkach określonych w projekcie umowy, w
szczególności w następujących przypadkach:
1.2. Zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia:
a. zmiana terminów realizacji poszczególnych Kroków, określonych w Rozdziale V pkt 1 a także
wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub jego części w wyniku działania siły wyższej (w
tym stanu epidemii).
b. zmiany (ograniczenia) liczby Startupów biorących udział w Programie.
1.3. Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnych do prawidłowej realizacji
Przedmiotu zamówienia związanychz:
a. koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,
b. wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w sposób określony w Zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie, które nie były możliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
c. zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,
które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
d. koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. wystawienia
faktury, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i
trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności
odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad instytucji dofinansowujących lub zaistnienia
innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,
e. zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy
okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego
zamówienia czy interesu społecznego lub interesu Zleceniodawcy, przy jednoczesnym
obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu
zamówienia i/lub skróceniu terminu realizacji usługi
f. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami Zapytania
ofertowego lub złożonej oferty;
1.4. Zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą
danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w
szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);
1.5. Zmiany postanowień umowy korzystnych z punktu widzenia realizowanego Przedmiotu zamówienia czy
interesu społecznego lub interesu Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy i/lub terminu jego
realizacji, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego związanych z zaistnieniem okoliczności
uzasadniających wprowadzenie takiej modyfikacji;
2. Wykonawca zawrze odrębną umowę z każdym Zamawiającym – członkiem Grupy zakupowej. O terminie i
miejscu podpisania umowy, Zamawiający lub ŁSSE S.A. poinformuje wybranego Wykonawcę drogą
elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail.
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Rozdział XV.Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania oraz odstąpienia od podpisania
umowy na każdym etapie bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej
oferty przekracza ilość środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację Przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
9. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwana
„RODO”, w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust.
4).

Rozdział XVI. Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
3. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy
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