
  

 
Zaproszenie do składania ofert 

 

Znak sprawy: CTT_AK_FS200_2018/2 

 

I ZAMAWIAJĄCY 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa 
Regon 000288917 
NIP 525-00-05-828 

Osoby do kontaktu z Wykonawcami 
 
anna.kula@wum.edu.pl 

 

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu w języku polskim  oraz 
angielskim opisu 26 technologii WUM  w oparciu o dane przekazane przez Zmawiającego. Zadanie 
realizowane w ramach  programu  „Inkubator Innowacyjności+” (nr umowy MNiSW/2017/DIR/71/II+).  
 

Zamawiane dzieło obejmuje następujący zakres prac: 

 Przygotowanie w języku polskim  opisów na temat  26 technologii  WUM   
 Przygotowanie szaty graficznej do opisów 26 technologii WUM 
 Przygotowanie opisów 26 technologii WUM w języku angielskim  
 Przygotowanie 26  opisów w formie gotowej do druku  
 Przekazanie  praw autorskich do opracowanych materiałów oraz grafiki  

 

III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Zamawiający oczekuje wykonania całości dzieła w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. 

 

 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA SPEŁNIANIA 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się jedynie Wykonawca, który spełnia łącznie warunki: 

1. Wykształcenie  – minimum wyższe medyczne, przyrodnicze, farmaceutyczne, biologiczne  
2. Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej przy weryfikacji opracowań technicznych z 
zakresu powiązanego z WUM  
3. Znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 
 

V KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

Kryteria wyboru oferty: 



  

 
Zamawiający dokona oceny ważnych i spełniających wymogi ofert na podstawie: 

1) Cena ofertowa– 70% 
2) Termin realizacji zamówienia  – 30% 

Ad. 1): 

Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostaną obliczone wg. następującego wzoru, przy czym maksymalna 
liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 70 pkt. 

Liczba punktów (C) = (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 70   

 cena musi być podana w PLN, Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach 
obcych. Do przeliczeń walut obcych należy stosować średni kurs NBP z dnia 
poprzedzającego ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego, 

 ryzyko kursowe leży po stronie Wykonawcy i należy uwzględnić je w ofercie, 
 podana cena uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

obejmuje wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego odnoszącymi 
się do przedmiotu zamówienia, 

 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 

Ad. 2): 

„Termin realizacji zamówienia  ” (T). Punkty za kryterium T zostaną przyznane zgodnie z punktacją 
poniżej. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 20.  

 do 20 grudnia  2018 r. - 20 punktów,  
 do  27 grudnia 2018 r.  -  10 punktów 
 do 4 stycznia 2018 r.  – 0 punktów 

 

W związku z tym, że termin realizacji Zamówienia  jest jednym z kryteriów oceny, zostanie uwzględniony 
w umowie z Wykonawcą, nie będzie podlegał negocjacjom, ani zmianom. 

Sposób przyznawania punktacji: 

1. Punkty przyznawane będą za kryterium zgodnie ze sposobem opisanym powyżej. 
2. Liczba punktów obliczona zgodnie z poniższym wzorem: P = C + T, gdzie: 

C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena ofertowa netto” 
D -  liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin zgłoszenia do UPRP” 
P – Łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach. 

3. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. 
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady 

zaokrąglania. 
5.  Wybrana zostanie oferta która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy oferta 

dwóch lub więcej wykonawców osiągnie taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi 
negocjacje cenowe. 



  

 
Zamawiający zastrzega, że ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki oraz wymogi 
formalne określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 

VI TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1) Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy 

VII MIEJSCE DOSTAWY 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

VIII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert  

 

realizowanego w programie „Inkubator Innowacyjności+” (nr umowy MNiSW/2017/DIR/71/II+). 

1) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia 
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim 
3) Oferta powinna być przygotowana w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 
4) Oferta powinna być podpisana 
5) Oferta powinna być oznaczona znakiem sprawy:  

IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1) Oferta musi zawierać potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w 
pkt IV 

X TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 11 grudnia 2018 r.  
2. Oferty można składać:  

pocztą e-mail w pliku pdf na adres: anna.kula@wum.edu.pl 

3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:  wycofać ofertę poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,  zmienić ofertę – 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 
oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA.” 

XI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Dla potrzeb niniejszego postepowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia, zobowiązany jest na podstawie kalkulacji 
szczegółowej, podać łączną cenę ofertową brutto. 

2. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  



  

 
Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

XII WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB ZGŁOSZENIA 

1. Informacje o terminie i sposobie realizacji zadań: ściśle według wskazań Kierownika Projektu, 
zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.  

2. Informacje o sposobie płatności: na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy o dzieło oraz 
przedkładanych rachunków zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez Kierownika 
Projektu. 

3. Wzór umowy o dzieło stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość zmiany postanowień załączonego wzoru umowy o dzieło, w szczególności w 
zakresie warunków wypłacania wynagrodzenia w związku z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o 
zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 
2016r., poz. 1265 z późn. zm.) 

XIII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.  

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478).  

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  
4. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 

zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.  

 

ZAŁĄCZNIKI:  

1) Formularz oferty  

2) Wzór umowy o dzieło 

 

Sporządził: Zatwierdził: 

  


