Bytom, 21 grudnia 2016r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”, oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i
przejrzystości, Firma Digital Core Design sp. z o.o. sp. k. składa zapytanie ofertowe dotyczące
przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie wskazanym w pkt. III
niniejszego zapytania ofertowego.
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Digital Core Design Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wrocławska 94
Bytom , 41-902
NIP: 626-29-75-131
Tel.: (+48) 32 282 82 66
Digital Core Design Sp. z o.o. Sp. k., w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako DCD.

II. TRYB ZAMÓWIENIA:
II.1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
II.2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady
konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
II.3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako
brak bezstronności i obiektywności.
II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyn.
II.5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje oferentów poprzez umieszczenie
informacji na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
II.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych
informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
II.7. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub też
unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów, którzy złożyli
oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie.
II.8.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje DCD do zawarcia umowy warunkowej.

II.9.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień
obowiązującym u Zamawiającego.

II.10.

W sytuacji otrzymania dofinansowania, które będzie obejmowało przedmiot zamówienia
określony w niniejszym zapytaniu, zapytania ofertowe wraz z załącznikami zostaną
zwizualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie promocji na dzień
podpisania umowy o dofinansowanie.
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III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Realizacja planowanych do przeprowadzenia prac badawczo–rozwojowych dotyczy projektu pt.,
„CryptOne - Bezwzględnie bezpieczny kryptoprocesor”, na który Spółka DCD ubiega się o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1:
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Zakres prac objętych niniejszy zapytaniem ofertowym:

1. Badania przemysłowe nad stworzeniem bezwzględnie bezpiecznego kryptoprocesora oraz
opracowanie metodologii integracji opracowanego koprocesora kryptograficznego z systemem
SoC pracującym pod kontrolą jednostki centralnej bazującej na procesorze D32PRO.
2. Badanie przemysłowe nad implementacją sprzętową w językach programowania sprzętowego
(VHDL lub VERILOG) algorytmów szyfrowania opracowanych w trakcie projektu badawczego.
3. Opracowanie metodologii projektowania i testowania, architektury opracowanego rozwiązania
oraz jej wdrożenie.
4. Nadzór merytoryczny nad realizacją prac badawczych oraz rozwojowych realizowanych w ramach
projektu.
W ramach współpracy, niezbędnym będzie również opracowanie opisowych wyników przeprowadzonych
badań wraz z ich interpretacją (w ujęciu miesięcznym) oraz przygotowanie finalnego sprawozdania z
przeprowadzonych badań, zawierającego interpretację wyników tychże badań oraz wnioski/zalecenia dla
wprowadzenia nowej technologii.
Rodzaj niezbędnych do przeprowadzenia prac obejmują: badania koncepcyjne, badania wtórne, badania
warsztatowe, badania semiotyczne, badania projektowe. Materialnym efektem przeprowadzonych badań
musi być w pełni funkcjonalny, syntezowalny model kryptoprocesora wraz ostatecznym raportem z
wytycznymi.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac 9 stycznia 2017r. Zakończenie prac planuje się na marzec 2019r.
IV. KRYTERIA OCENY:
IV.1.

Cena – waga: 100 pkt.
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz
w wartościach brutto.
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert, do ceny z
oferty ocenianej w postępowaniu, pomnożoną przez wagę danego kryterium.

V.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
V.1. Zapytanie ofertowe dotyczy oferentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu
zamówienia. Lub będących osobami fizycznymi posiadającymi umiejętności i doświadczenie
niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.
V.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V.3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia. W szczególności:
a. Do realizacji zamówienia oferent musi oddelegować od 1 do 3 pracowników
zaangażowanych w stopniu co najmniej 20 osobogodzin tygodniowo każdy. W
przypadku osoby fizycznej zgłaszającej się samodzielnie min 20 godzin tygodniowo.
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b. Każdy z oddelegowanych przez oferenta do realizacji zlecenia pracowników musi
posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji niniejszego zadania oraz co
najmniej 10 letnie doświadczenie w realizacji syntezowalnych modeli systemów
cyfrowych (w językach VHDL lub VERILOG) w szczególności mikroprocesorów lub
mikrokontrolerów a także ich komercjalizacji.
c. Potwierdzone przynajmniej 4 projekty
zrealizowanymi samodzielnie lub w zespole

zakończone

komercyjnymi

wdrożeniami

d. Każdy z oddelegowanych pracowników powinien posiadać doświadczenie w realizacji co
najmniej 2 projektów badawczych z udziałem środków publicznych, w postaci
uczestnictwa w projekcie jako jeden z członków zespołu badawczego.
e. Przynajmniej jeden z oddelegowanych pracowników powinien posiadać doświadczenie w
kierowaniu i rozliczaniu projektu badawczego zrealizowanego z udziałem środków
publicznych.
f.

Każdy z kandydatów powinien posiadać w swoim dorobku przynajmniej jedno zgłoszenie
patentowe z zakresu elektroniki.

g. Kandydaci powinni posiadać wiedzę oraz umiejętności pozwalające na integrację
projektowanego rozwiązania z procesorem D32PRO.
V.4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania
ofertowego.
V.5. Realizacja przedmiotowego zamówienia odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego. Na
sprzęcie powierzonym wykonawcy do użytkowania przez zamawiającego.
V.6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie spełniają warunków wskazanych w punktach V.2 oraz V.3 niniejszego zapytania
ofertowego.
b. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio
przez DCD lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto
postępowanie upadłościowe.

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
VI.1.

Oferty należy złożyć do dnia 6 stycznia 2017r.

VI.2.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

VI.3.

Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
firmy.

VI.4.

Oferty należy składać mailem (poir@dcd.pl) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście na
adres Zamawiającego.

VI.5.

Za termin złożenia oferty uznaje się termin i godzinę wpływu do siedziby Zamawiającego lub
wpływu na wskazany w punkcie VI adres mailowy.

VI.6.

Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych
załączników, nie będą podlegały ocenie.

VI.7.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

VI.8.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia 6
stycznia 2017r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Marta Oleksy.

VI.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej
złożenia).
VI.10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
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VI.11. Do oferty (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonego
w punkcie nr V niniejszego zamówienia - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.

Z poważaniem,
Zespół DCD

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu V.2 oraz
V.3 zapytania.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia ………….. dotyczące przeprowadzenia prac
badawczych.

1. Dane oferenta:
a.
b.
c.
d.
e.

Nazwa: …………………………………………………………………………..
Adres siedziby: ………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………….
REGON: …………………………………………………………………………
Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………
telefon: …………………………………………………………………………..
adres e-mail: ………………………………………………………………….

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:
CENA

SŁOWNIE

WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (23 %)
WARTOŚĆ BRUTTO

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oferta jest ważna 60 dni od dnia jej złożenia
5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie
odrzucona.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku zgłoszonych zastrzeżeń Instytucji Pośredniczącej do
zasadności oraz sposobu przeprowadzenia postępowania. Niniejsze postępowanie ofertowe może
zostać unieważnione.
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. Oświadczenia potwierdzające spełnienia warunków z punktu V.2 oraz V.3 zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

…………………………..…...., dn. …………

....................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW Z PUNKTU V.3

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i
adres siedziby) spełnia poniższe warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Posiada

niezbędną

wiedzę

i

doświadczenie

oraz

dysponują

potencjałem

technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
7. Nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie

zamówienia,

przestępstwo

przekupstwa,

przestępstwo

przeciwko

obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby
prawnej

nie

został

prawomocnie

skazany

za

przestępstwo

popełnione

w

związku

z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
Imię, nazwisko, podpis, pieczątka*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a
Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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:




uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,



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.

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
Imię, nazwisko, podpis, pieczątka*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
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