Kraków, dn. 10.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2018

RUNPRIME MEDIA SP. Z O.O.
Ul. Świetlicowa 7/9 O1,
05-520 Konstancin-Jeziorna
KRS, 00003333139 REGON142056252 NIP 7010189830
e-mail: marek.brener@runprime.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z aplikowaniem o środki na realizacje projektu realizowanego w ramach Konkurs
1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa Runprime Media sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
Przeprowadzaenie prac badawczych związanych z wytworzeniem, opracowaniem i realizacją
innowacyjnej, kompleksowej usługi obsługi kampanii reklamowych z uwzględnieniem wciąż mało
popularnych w Polsce kampanii bazujących na multiscreeningu. Multiscreening jest obecnie
zjawiskiem powszechnym, dotykającym ok. 70% użytkowników internetu i polega ono na korzystaniu
z wielu ekranów jednocześnie (np. TV i smartfon)
Uwaga! Realizacja zamówienia warunkowana jest przyznaniem dofinansowania oraz podpisaniem
umowy o dofinansowanie projektu
Prace badawcze związane z realizacja projektu dotyczycące niniejszego zapytania ofertowego:
1. Prace badawcze - etap pierwszy: wytworzenie w oparciu o wypracowane razem z Wykonawcą
rezultaty prac badawczych zespołu badawczego OCR&VR (ang. Optical Character Recognition &
Speech Recognition) – optyczne rozpoznawanie znaków i rozpoznawanie mowy. Rezultatem jego
realizacji będzie dostarczenie oprogramowania do analizy treści emitowanych w radio i telewizji w
czasie rzeczywistym;
2. Prace badawcze - etap drugi, wytworzenie w oparciu o wypracowane razem z Wykonawcą
rezultaty prac badawczych zespołu badawczego Hurtownia danych – rezultatem będzie zbudowanie
Hurtowni Danych.
Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych
w Umowie o dofinansowanie, w szczególności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.)
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I.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na opracowanie i realizację
innowacyjnej, kompleksowej usługi obsługi kampanii reklamowych z uwzględnieniem wciąż mało
popularnych w Polsce kampanii bazujących na multiscreeningu. Multiscreening jest obecnie
zjawiskiem powszechnym, dotykającym ok. 70% użytkowników internetu i polega ono na korzystaniu
z wielu ekranów jednocześnie (np. TV i smartfon). Funkcjonalność dostarczona w projekcie będzie
polegać na synchronizacji reklam, które odbiorcy widzą w kanałach telewizyjnych lub słyszą w
przekaźnikach radiowych z wyświetlaniem reklam na urządzeniach stacjonarnych/mobilnych (np.
smartphone, tablet, notebook itp.) za pośrednictwem Internetu, w systemach Windows, MacOS, iOS,
Android i innych wraz z predykcją potencjalnych produktów na bazie zainteresowań klienta.
Osiągnięcie zamierzonych celów projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy, poprawi jej
pozycje na rynku , umożliwi osiągnięcie pozycji dominującej w zakresie oferowania usług w oparciu o
wysokoefektywnego rozwiązanie technologiczne bazujące na wynikach prac badawczych .
II.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
a) Prace badawcze w etapie pierwszym: wytworzenie w oparciu o wypracowane razem z Wykonawcą
rezultaty prac badawczych zespołu badawczego OCR&VR (ang. Optical Character Recognition &
Speech Recognition) – optyczne rozpoznawanie znaków i rozpoznawanie mowy. Rezultatem jego
realizacji będzie dostarczenie oprogramowania do analizy treści emitowanych w radio i telewizji w
czasie rzeczywistym;
b) Prace badawcze w etapie drugim, wytworzenie w oparciu o wypracowane razem z Wykonawcą
rezultaty prac badawczych zespołu badawczego Hurtownia danych – rezultatem będzie zbudowanie
Hurtowni Danych.
2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zapytania ofertowego zostały ujęte w Załączniku
nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego
3. Przedmiot zapytania ofertowego jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

III.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Rozpoczęcie: zgodnie z harmonogramem prac będącym częścią umowy o dofinansowanie projektu.
2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: zgodnie z harmonogramem
realizacji projektu:
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a) 6 miesięcy
b) 18 miesięcy
Uwaga! Przy czym zadania a i b rozpoczynają się w tym samym dniu, a prace trwają
równolegle.
Uwaga! Wiążącym dla wykonawcy oraz zleceniodawcy są harmonogramy zaakceptowane przez
instytucję pośredniczącą.
3. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
4. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
5. Za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia Runprime Media sp. z o.o.
może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. INFORMACJA O ZAKRESIE WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
ustaw oraz właściwe organy administracji publicznej nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania
ofertowego.
1.3. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
1.4. Dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu umowy.
1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien
przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym
oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. IV.1.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia”/„nie spełnia” –
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz przedłożonych dokumentów.
2. Informacja na temat zakresu wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które
są powiązane osobowo lub kapitałowo z Runprime Media sp. z o.o. 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:
2.1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.2. Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
2.3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2.4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej
wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w
postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia.
W przypadku złożenia oferty przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający ma prawo żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
zgodnie z pkt IV.1 od każdego z Oferentów, którzy złożą ważną ofertę.
4. Złożenie oferty przez Oferenta jest w pełni jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów
i uwarunkowań przedstawionych przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym
i obejmującym wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Oferta nie spełniająca powyższych warunków podlega odrzuceniu.
V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego w języku polskim w formie pisemnej. Oferty przesłane w formie elektronicznej będą
odrzucane.
2. Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.
3. Do oferty należy załączyć wszystkie obligatoryjne i podpisane załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego.
4. Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania
ofertowego.
5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
7. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
8. Zamawiający może w toku oceny i badania ofert żądać od Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu ofertowym uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
VI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie w formie pisemnej: za pośrednictwem
poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego i oznakowana wg poniższego
sposobu:
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RUNPRIME MEDIA SP. Z O.O.
Ul. Świetlicowa 7/9 O1,
05-520 Konstancin-Jeziorna
KRS, 00003333139 REGON142056252 NIP 7010189830
e-mail: marek.brener@runprime.pl
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2018

2. W przypadku oznakowania koperty niezgodnie z powyższym wzorem Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu.
3. Oferta powinna wpłynąć do 11.12.2018 r. do godziny 10:00 do siedziby Zamawiającego. Przez
złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty do
wyżej wskazanego miejsca przed upływem terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym,
czy oferta została złożona w terminie.
4. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
Zmiany lub wycofanie oferty są skuteczne tylko w przypadku, gdy zostały złożone przed upływem
terminu składania ofert.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego Zapytania
Ofertowego, a w szczególności jeżeli nie będzie odpowiadała specyfikacji zamówienia określonej
w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
VII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami
i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniał oferty:
L.p.
I.
II.

Kryterium
Cena (C)
Termin płatności (G)
RAZEM

Maksymalna
liczba punktów
80 pkt
20 pkt
100 pkt

1.1. W kryterium 1. „Cena” (C) najwyższą liczbę punktów (80 pkt.) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 80)/ cena oferty ocenianej,

1.2. W kryterium 2 „Termin płantości” (P) oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności
od zaproponowanego terminu gwarancji dla przedmiotu zamówienia:
a)

Termin płatności do 14 dni = 0 punktów;
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b)
c)
d)

Termin płatności od 15 do 30 dni= 10 punktów;
Termin płatności od 31 do 44 = 15 punktów;
Termin płatności min 45 dni = 20 punktów.

Uwaga! Oferty z czasem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy będą odrzucane!

2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą
liczbę punktów.
5. W przypadku uzyskania kilku ofert o takiej samej liczbie punktów o wyborze danej oferty
czynnikiem decydującym będzie cena.
6. Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz zamieści
stosowną informację na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.
gov.pl.
7. W przypadku odrzucenia oferty bądź wykluczenia Oferenta, Oferentowi nie przysługują żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.
8. Złożenie oferty przez Oferenta nie będzie stanowiło zawarcia umowy i nie zobowiązuje
Zamawiającego do zawarcia umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:




zmiany warunków udzielenia zamówienia;
zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy;
unieważnienia postępowania;

W przypadkach, o których mowa powyżej, Oferentowi nie przysługują w stosunku do Zamawiającego
żadne roszczenia odszkodowawcze.

VIII.

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została
wybrana.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, bezpodstawnie uchyla się od obowiązku zawarcia
umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert.
IX.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
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treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona
korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.
Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez
instytucję pośredniczącą,
2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn
niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
3. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę
adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
4. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
5. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane
warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień
umowy,
6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta,
7. Innych zmian zapisów w umowie na etapie jej realizacji. Każda zmiana musi być jednak zgodna z
przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności z zapisami, zawartymi w Umowie o
dofinansowanie, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym
Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez
strony, pod rygorem nieważności.

X.

WARUNKI ZMIANY, ODWOŁANIA I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także
jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w
szczególności, gdy:
1.1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
1.2. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być
przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
1.3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub prywatnym Zamawiającego,
czego nie można było wcześniej przewidzieć,
1.4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy w sprawie zamówienia,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z istotnych powodów oraz bez
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podania przyczyny
3. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania oraz
nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów na rzecz Wykonawców.

XI.

INNE

1. Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Oferty w innych walutach
zostaną odrzucone. Rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych przy czym dla poszczególnych części zapytania sposób
oceny i kryteria są takie same.
3. Nie dopuszcza się składanie ofert dostawy używanych środków trwałych.
4. Nie dopuszcza się ofert wariantowych oraz wariantowości cen, każdy oferent może złożyć tylko
jedną ofertę.
5. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
6. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji
umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienależytego wykonywania umowy, dofinansowanie
projektu objętego przedmiotem niniejszego zamówienia nie zostanie przyznane, zostanie cofnięte
lub Zamawiający zostanie zobowiązany do jego zwrotu, w jakiejkolwiek części Wykonawca
będzie zobowiązany do naprawienia szkody powstałej u Zamawiającego.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie
zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.
8. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na poniższej stronie internetowej:
 baza konkurencyjności dostępna pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
XII.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
OSOBY DO KONTAKTU:
Marek Brener – Prezes Zarządu tel.
+48 535 502 570
marek.brener@runprime.pl

Załączniki obligatoryjne w przypadku dostawy nowych środków trwałych:
Załącznik 1: formularz oferty
Załącznik 2: specyfikacja techniczna przedmiotu zapytania ofertowego
Załącznik 3: oświadczenie dot. zakresu wykluczenia oferenta
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