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NIP: 9462662753, REGON 355360”41
KRS: 0D00636394

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 30.12.2016
stworzenie
dedykowanej aplikacji oraz strony www do obsługi serwisu HomeDoctor
na

1.

Nazwa Zamawiającego

Home Doctor Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Spółdzielcza 4, 20-401 Lublin, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636394, NIP 9462662763,
REGON 365360141, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, reprezentowaną przez
Marcina Kramka członka zarządu
—

Szymona Horaczuka

—

członka zarządu, uprawnionych do łącznej reprezentacji

zwaną dalej Spółką

I

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt.,, HomeDoctor” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1,2 Ro2wój start up”ów w Polsce Wschodniej.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji mobilnej oraz serwisu www do obsługi serwisu
Home Doctor. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załaczniku nr 3 opis prac,
na podstawie którego Wykonawca ma wypełnić kosztorys ofertowy stanowiący integralną część
formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o utrzymanie aplikacji czyli technologiczne
wsparcie w sprawnym funkcjonowaniu aplikacji w pierwszych 12 miesiącach.
—

4. Termin realizacji zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 50 dni kalendarzowych od podpisania umowy z
wybranym Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe
terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
5. Miejsce realizacji zamówienia
1. Miejsce realizacji zamówienia: Lublin, ul. Spółdzielcza 4, 20-401 Lublin

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1. Zamówienie

udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty ą

Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Unia Europejska

—

PARY

przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ocena spełniania warunku
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formularzu ofertowym.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu współce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.
-

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według
wzoru stanowiącego Załącznik nr Z do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w
niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie
skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych
lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony
z udziału w postępowaniu.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
I. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i
prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi
przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów
1. Kryteria oceny ofert:
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a) Cena brutto waga punktowa 40 pkt (40%). Liczba punktów w kryterium „Cena brutto”
będzie przyznawana według poniższego wzoru:
—

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
x 40
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

b) Nieprzekraczalny termin realizacji Aplikacji dla Pacjenta do dnia 28.02.2017, przy czym
strona www dla Pacjenta oraz aplikacja dla Lekarzy w terminie nie później, niż do dnia
27.01.2017. Waga punktowa 40 pkt (40%).
Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana zero-jedynkowo, czyli spełnienie
kryterium oznaczać będzie 40 pkt, nie spełnienie O pkt.
c)

Kryteria związane z gwarancją jakości oraz doświadczeniem firmy. Waga punktowa 20 pkt
(20%)
doświadczenie firmy min. 5 lat na rynku, minimum 20 osobowy skład;
zespół musi zatrudniać wykwalifikowanych specjalistów Android, iOS, UX, aplikacje
www, analityków, testerów
minimum 1 realizacja aplikacji mobilnej związana z usługami w branży medycznej
wykorzystywana przez co najmniej 100 pracowników służby zdrowia równolegle; minimum
3 realizacje aplikacji mobilnych w budżetach powyżej 100 000 netto w ostatnich 2 latach;
minimum 3 realizacje/konsultacje dla przedsięwzięć typu start-up wciągu ostatnich 2 lat
dostarczane rozwiązania muszą być wykonane w technologiach/językach natywnych dla
danej platformy
dostarczone rozwiązania muszą być przekazane z majątkowymi prawami autorskimi
Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana zero-jedynkowo, czyli spełnienie
wszystkich kryteriów oznaczać będzie 20 pkt, nie spełnienie O pkt.
-

-

—

-

-

-

2.
3.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-c. Punkty będą
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez
Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach,
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
—
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9. Sposób przygotowania oferty
I. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając
nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być
podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy
również ofert wystanych drogą mailową)
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy
dołączyć:
a. Kosztorys ofertowy
b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym stanowiące Załącznik nr Z do zapytania ofertowego.
3. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do
składania ofert.
10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
I. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w
terminie do dnia 12.01.2017 r.
2. Ofertę należy złożyć mailem na adres szymon.horaczuk@homedoctor.pl
3. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Szymon Horaczuk, tel. 668 000 250
4. Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie: www.homedoctor.pl i na stronie
PA RP.
11. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
b) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
c) zmiany umówionego zakresu prac w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w
dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności
lub techniczno ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
z
uwarunkowań
wynikających
równoważnych
rozwiązań
wykonania
konieczności
technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z
przyczyn od niego niezależnych.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem
nieważności.
-

-

12. Wykaz załączników

L. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy;
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
2. Załącznik nr 2
Wykonawcą a Zamawiającym.
-
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Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy

Wykonawcą a Zamawiającym

Oświadczenie
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 0201.2017 r.
ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:

(dane Wykonawcy

—

pełna nazwa i adres firmy)

oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowa lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym
lub osobami wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu współce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.

(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Formularz ofertowy

OFERTA

Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko/Nazwa
Adres
NIP
REGON
Nr KRS
Tel./Fax
Adres e mail
—

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2017 r. przedstawiamy poniższą ofertę cenową:
Stawka
Opis
Wartość brutto
Wartość netto
VAT
stworzenie dedykowanej aplikacji oraz strony www
do obsługi serwisu HomeDoctor
Razem:

Gwarancja wynosi
Zamawiającego.

miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do
niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/Iiśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do
przygotowania oferty.
Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc
od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam/y, że Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Załącznik: Kosztorys ofertowy

(podpis i pieczęć Wykonawcy

