Legnica, 21.02.2022 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

ACTIVEPHARM LANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Jana Brzechwy 6
59-220 Legnica
NIP: 6912503490
KRS: 0000592098

II. Podstawy prawne udzielenia i realizacji zamówienia

1. Zamawiający odpowiedzialny za realizację niniejszego postępowania nie jest podmiotem
zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
2.

Przedmiotowe

zamówienie

udzielone

zostaje

w

poszanowaniu

zasady

jawności,

konkurencyjności oraz równego traktowania Wykonawców.
3. Udzielenie zamówienia następuje drodze przeprowadzenia rozeznania rynku, które ma na
celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena
rynkowa

zgodnie

z

wymaganiami

określonymi

w

Regulaminie

Uczestnictwa

w

projekcie

grantowym pt. „Bony na innowacje dla MŚP z Dolnego Śląska” w ramach I Osi Priorytetowej
Przedsiębiorstwa i Innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego
2014 – 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne
przedsiębiorstwa – Konkurs Horyzontalny.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem

zamówienia

jest

usługa

badawczo-rozwojowa

polegająca

na

stworzeniu

innowacyjnego systemu komunikacji na linii magazyn – administrator – klient w celu
znaczącego usprawnienia procesów w Activepharm Labs sp. z o.o. sp. k. oraz podniesienia
poziomu bezpieczeństwa wprowadzanych produktów z zastosowaniem technologii Internetu
Rzeczy.
W ramach realizacji usługi badawczo-rozwojowej Zamawiający oczekuje:

Zadanie 1:

1.Przeprowadzenia analizy dla ustalenia możliwości bezpośredniego skomunikowania
przedmiotów będących towarem z działami: magazynowym, rozliczeniowym, sprzedażowym w

ramach istniejącej w przedsiębiorstwie Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej
opierającej się o system ERP dla pozyskiwania i przetwarzania co najmniej następujących
danych:
1.1 nazwa towaru,
1.2 nr indeksu magazynowego,
1.3 ilość,
1.4 data ważności, nr partii,
1.5 data dostawy,
1.6 data inwentaryzacji,
1.7 analiza ABC/XYZ wraz z klasyfikacją towaru (dla wyrobu gotowego jak i
komponentu na potrzeby optymalizacji produkcji) wraz z agregacją danych
historycznych
1.8 ilość wstrzymanej do sprzedaży,
1.9 łączna ilość towaru danej partii na pozostałych lokalizacjach w magazynie,
2. Opracowania rozwiązania dla bezpośredniej komunikacji przedmiotów z wymienionymi
działami, wykluczającego udział czynnika ludzkiego w ramach tzw. inteligentnych regałów.
3. W przypadkach wskazanych w pkt. 1 i 2 Zamawiający oczekuje przedstawienia co
najmniej dwóch wariantów wykonawczych sprawdzonych w toku badań laboratoryjnych
charakteryzujących się następującymi funkcjonalnościami:
3.1 automatyczna, dokładna lokalizacja przedmiotów w magazynie wg zadanych
parametrów,
3.2 dedykowane oprogramowania dla pozyskiwania i przetwarzania danych w chmurze,
3.3 dostęp do danych z poziomu urządzeń przenośnych wg zdefiniowanych uprawnień z
zachowaniem kryteriów bezpieczeństwa,
3.4 automatyczna wymiana informacji między magazynem, pracownikiem, klientem,
3.5 kontrola i ostrzeganie przed upływem ważności terminu przydatności towarów,
4. Opracowania koncepcji wykonawczej dla realizacji wybranego wariantu w ramach której
powstanie:
4.1 architektura systemu,
4.2 opis technologii i protokołów komunikacji,
4.3 opis urządzeń niezbędnych dla realizacji celu określonego w pkt. 4.2,
4.4 dokumentacja projektowa,

Zadanie 2:

1.Przeprowadzenia testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych wraz z wprowadzeniem
ewentualnych poprawek i modyfikacji.
2.Przeprowadzenia testów w warunkach rzeczywistych wraz z wprowadzeniem ewentualnych
poprawek i modyfikacji.

Zadanie 3:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej systemu komunikacji.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1. Termin: 150 dni od dnia następującego po dniu podpisania Umowy przez Zamawiającego z
Wykonawcą.
2. Miejsce: ul. Jana Brzechwy 6, 59-220 Legnica

V. Termin i miejsc składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć do dnia 3.03.2022 r.
2.

Ofertę

należy

dostarczyć

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres:

apl.projekty@gmail.com
3. Ofertę należy dostarczyć w formacie pdf.

V. Kryterium wyboru:

Najniższa cena

VII. Podmioty upoważnione do składania ofert:

1.

Wykonawcą

usługi

może

być

podmiot

będący

jednostką

naukową

rozumianą

jako

organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt
83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadająca siedzibę na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych
kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:
1.1 „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art.
2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające
kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie
wyższym i nauce; lub
1.2 spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki
naukowej; lub
1.3 centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
1.4 przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej; lub

1.5

akredytowane

laboratoria

(posiadające

akredytację

Polskiego

Centrum

Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art.
21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub
1.6 Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21
lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

VIII. Podstawy wykluczenia:

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego

czynności

związane

z

przeprowadzeniem

procedury

wyboru

Wykonawcy,

a

Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.1 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
1.2 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
1.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika; 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.
2.

Ocena

spełniania

warunku

nastąpi

na

podstawie

wypełnionego

przez

Wykonawcę

załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza
wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko
jedną ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części.
4.

Oferta

wraz

reprezentowania
rejestrze

z

załącznikami

wykonawcy,

handlowym

lub

musi

zgodnie
innym

z

być

podpisana

przez

formą

reprezentacji

dokumencie

rejestrowym,

osobę

upoważnioną

wykonawcy
właściwym

określoną
dla

do
w

formy

organizacyjnej wykonawcy, lub przez pełnomocnika.
5.

W

przypadku

pełnomocnictwa

–

do

reprezentowania

Wykonawcy

w

postępowaniu

o

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - należy
złożyć je do oferty.

6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są
złożyć następujące dokumenty, tj.:
6.1 formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
zapytania
ofertowego,
6.2

oświadczenie

o

braku

powiązań

z

Zamawiającym,

sporządzone

zgodnie

z

Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,
6.3 pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest
osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, jeśli dotyczy. W przypadku
spółki

cywilnej

wspólników

należy

spółki

pełnomocnictwo,

tj.

przedłożyć
umowa

spółki

pełnomocnictwo

do

stosowne

umocowanie

cywilnej

lub

reprezentowania

do

uchwała
w

reprezentowania
wspólników

postępowaniu

lub

albo

do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – (jeśli dotyczy).

X. Warunki zmiany umowy:

1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
1.1 zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku działania siły wyższej (tj.
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, której Wykonawca
nie

mógł

zapobiec

lub

której

nie

mógł

przewidzieć,

po

udokumentowaniu

Zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na
termin realizacji przedmiotu umowy.
1.2 zmiana terminu wykonania umowy, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy,
lub zmianę sposobu wykonania umowy spowodowane okolicznościami związanymi z
wystąpieniem COVID-19 i jego konsekwencjami,
2. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności zmiany będą dopuszczalne, przy założeniu,
że nie ulegnie zmianie cena ofertowa.
3. Umowa ma charakter warunkowy – wchodzi w życie w przypadku zatwierdzenia projektu
Zamawiającego do dofinansowania przez Operatora Konkursu.

