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Kraków, 05.08.2016 r. 

 

 

Zamawiający:  

 

TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o.  

Ul. Malborska 64 

30-646 Kraków 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/5/8/2016 

W związku z zamiarem przystąpienia przez firmę TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. do realizacji 
projektu pn. „Inteligentna Infrastruktura Bezprzewodowej Sieci Czujników dla instalacji 
przemysłowych i Komunalnych” wnioskowanego o współfinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 
 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, prosimy o składanie ofert na pełnienie 
następującej funkcji przewidzianej w projekcie: 

 

Konsultant naukowy - ekspert z zakresu oprogramowania i wdrożeń informatycznych (umowa zlecenie)  

Kody CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia oraz 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe    

1. Zakres przewidzianych obowiązków dla stanowiska obejmuje w szczególności –  

 proponowanie kierunków działań podejmowanych przez zespół projektowy, 
 rozwiązywanie problemów pojawiających  się w trakcie realizacji badań przemysłowych w 

zakresie materiałów oraz technologii, 
 praca nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi 
 analiza danych w trakcie badań 
 przygotowywanie raportów z wynikami uzyskiwanymi w tracie realizacji projektu, analiza 

uzyskanych wyników, 
 udzielanie pomocy merytorycznej (doradztwo) pozostałym członkom zespołu 

projektowego, 
 realizacja innych zdań w projekcie, zleconych przez merytorycznego kierownika projektu. 

 

2. Wymagane warunki stawiane kandydatom: 

 wykształcenie wyższe techniczne z tytułem naukowym, 
 min. 7-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych, 
 praktyczna wiedza w tworzeniu oprogramowania przy użyciu technologii C++, .NET, Java i 

Pyton, 
 praktyczna wiedza w projektowaniu obiektowym, 
 doświadczenie przy realizacji i wdrożeniach do działalności gospodarczej informatycznych 

projektów badawczo-rozwojowych (min. realizacja i wdrożenie 4 projektów B+R), 
 doskonałe umiejętności analityczne, priorytetyzacji zadań 
 gotowość do świadczenia usług w wymiarze: 
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Harmonogram realizacji zamówienia: 
Etap I projektu (badania przemysłowe): 126 godzin w okresie od podpisania umowy zlecenie 
01.11.2016  do  31.01.2017r.   
Etap II projektu (badania przemysłowe): 126 godzin w okresie 01.02.2017r. do 30.04.2017r. 
(średnio 42 godziny w miesiącu, faktyczna miesięczna ilość godzin zostanie określona zgodnie z 
potrzebami projektu). 
 
Wynagrodzenie płatne będzie na zakończenie danego etapu lub danego rodzaju prac B+R. w 
ciągu 7 dni po przyjęciu zleconej pracy i wystawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę. Dotyczy 
badań przemysłowych (badawczych) obejmujących w projekcie I i II etap. 
Podstawą do wystawienia rachunku będzie obustronnie podpisany i zaakceptowany protokół 
zdawczo-odbiorczy z wykonanych prac. 

 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 05.10.2016r. r. Oferty złożone po tym terminie nie 

będą rozpatrywane. 

5. Kryteria wyboru oferty/oceny ofert: cena (100%) - wybrana zostanie oferta o najniższej cenie,  

o ile spełnia wszystkie wymogi określone w pkt. 2  niniejszego zapytania ofertowego. 

6. Złożona oferta powinna zawierać: 

 nazwę i adres oferenta, 

 potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 2., 

 oczekiwana cena za 1 godzinę pracy w projekcie brutto 

 datę sporządzenia oferty, 

 datę ważności oferty (minimum 60 dni). 

7. Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu kompletnej oferty. Oferta może zostać 

dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy Zamawiającego, pocztą elektroniczną 

lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. 

8. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Wadowicka 12, Kraków 

9. Dodatkowe informacje odnośnie postępowania udzielane są w siedzibie Firmy. Osobą 

odpowiedzialną do kontaktów jest: Jacek Swolkień, e-mail: j.swolkien@teletrans.com.pl, 

tel. 602 220 855.   

10. Dodatkowe zastrzeżenia: 

 zamawiający nie jest zobowiązany w ramach niniejszego postępowania do stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 

Dz.U.2013.907 j.t), w związku z powyższym realizuje zamówienie w trybie zapytania 

ofertowego, 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania postępowania ofertowego bez 

podania przyczyny, 

 rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do 10 dni roboczych, przy czym zamawiający zastrzega 

sobie prawo do nie rozstrzygania postępowania ofertowego bez podania przyczyny, 

 oferty niezgodne z niniejszym zapytaniem nie będą podlegać ocenie,  

 oferta musi być kompletna, nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych, 
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 postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim, dopuszcza się możliwość 

składania ofert w jęz. angielskim. 

 

11. Wykluczenie - w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 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. 

 

 
 

 Prezes Zarządu

 Bogusław Grela


