Wrocław, 20.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr GT.RPO.19.09.2017
dotyczące wykonania badań przemysłowych przez jednostkę naukową w ramach projektu
,,Stworzenie systemu GIS do analizy, weryfikacji i udostępniania danych przestrzennych o kategorii
przepuszczalności terenu wraz z algorytmem automatycznego przetwarzania danych obrazowych,
aplikacją edycyjną i aplikacją mobilną” (umowa nr RPDS.01.02.01-02-0117/15-00).
I. ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa i adres zamawiającego: GeoTechnologies Sp. z o.o. ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław,
tel. (71) 322 13 09, fax. (71) 322 13 29
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań przemysłowych przez jednostkę naukową w
ramach projektu ,,Stworzenie systemu GIS do analizy, weryfikacji i udostępniania danych
przestrzennych o kategorii przepuszczalności terenu wraz z algorytmem automatycznego
przetwarzania danych obrazowych, aplikacją edycyjną i aplikacją mobilną” (umowa nr RPDS.01.02.0102-0117/15-00).
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:
a) Weryfikacja metodyki przetwarzania danych
b) Ocena skuteczności działania algorytmu
c) Przygotowanie dokumentacji zawierającej wyniki analizy oraz rekomendację ewentualnych
korekt
2. Metoda oraz algorytm zostały wytworzone przez Zamawiającego. Zadaniem Oferenta będzie ich
weryfikacja merytoryczna i określenie rekomendacji dla ewentualnych zmian w celu polepszenia
wyników działania.
II.2) Miejsce wykonania zamówienia: Siedziba Zamawiającego
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia ustala się jako 2 tygodnie od daty podpisania umowy.
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IV. KRYTERIA WYBORU OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Cena- waga: 100%
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę zgodnie ze wzorem formularza załączonego do niniejszego
zapytania.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem lub
długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić
napis ,,Zapytanie ofertowe – Wykonanie badań przemysłowych przez jednostkę naukową”.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w terminie do 4 października 2017 r.
2. Oferty należy składać osobiście u zamawiającego w sekretariacie GeoTechnologies Sp. z o.o.
ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław, pocztą elektroniczną na adres: info@geotec.pl lub faksem (71) 322
13 09.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu złożenia oferty.
VIII. INFORMACJE O WYKLUCZENIU OFERENTÓW Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji;
b) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
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d) są powiązani lub są jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji do
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2013
r. poz. 330, z późn. zm.);
e) są podmiotem pozostającym z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym lub prawnym,
który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru
lub usługi, w szczególności pozostają z Zamawiającym w związku małżeńskim, stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
IX. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej
konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) Oferent nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
e) została złożona przez Oferenta wykluczonego z postępowania;
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
X. DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zapytania prosimy
kierować mailem na adres: info@geotec.pl lub faxem na nr (71) 322 13 29.
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia
bez wyboru którejkolwiek oferty.
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