Warszawa, 23.06.2016

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach
Programu „Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa Szybka Ścieżka”
Zapytanie skierowane do:
Uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej
będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt
1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i
otrzymała co najmniej ocenę B.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej:

1. Nazwa i adres:
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „NEEL” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Białozora 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000199943, NIP
5210330812, REGON 010195740, o kapitale zakładowym 87 000,00 zł
reprezentowaną przez:
Marka Stolarskiego – Prezesa Zarządu
e-mail: marek.stolarski@neel.com.pl

2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.neel.com.pl oraz w
siedzibie firmy.
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, składającej się z:
Wybór lokalizacji odcinka testowego oraz opracowanie opinii z 12-miesięcznych badań
skuteczności działania nowej generacji prototypów urządzeń ochrony zwierząt UOZ-2
zamontowanych na odcinku testowym wybranej linii kolejowej
1) Wybór lokalizacji odcinka testowego
Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności pozwalające na
dokonanie wyboru lokalizacji odcinka testowego i posiadać umiejętności:
1. wskazania lokalizacji odcinka testowego, wynikające z doświadczenia uzyskanego z własnej
pracy naukowo-badawczej, w tym analizy materiałów uzyskanych od przewoźników oraz od
zarządców infrastruktury kolejowej,

2. weryfikacji odcinka testowego uwzględniającego lokalne warunki terenowe i przyrodnicze.
2) Opracowanie opinii z 12-miesięcznych badań skuteczności działania nowej generacji
urządzeń ochrony zwierząt UOZ-2 zamontowanych na odcinku testowym wybranej linii
kolejowej
Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu opinii, która
powinna obejmować:
1. wszystkie aspekty oddziaływania badanego urządzenia UOZ-2 na występujące w otoczeniu
linii kolejowej gatunki zwierząt,
2. możliwości negatywnego oddziaływania badanego urządzenia ochrony zwierząt UOZ-2 na
chronione gatunki drapieżników (np. wilk),
3. możliwości negatywnego oddziaływania urządzeń ochrony zwierząt UOZ-2 na bliską
zabudowę mieszkalną.
Kod CPV usługi: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

4. Warunki udziału w postepowaniu
Wymagania dotyczące zespołu wykonawczego
1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował
należycie co najmniej dwie umowy obejmujące wykonanie monitoringu przyrodniczego
zwierząt (ssaków) przy użyciu kamer cyfrowych przez okres co najmniej 1 roku na co
najmniej 2 stanowiskach wzdłuż infrastruktury kolejowej wraz z opracowaniem dokumentacji
zawierającej wyniki prac terenowych i zarejestrowanych danych.
2. Wykonawca dysponuje co najmniej 5-osobowym zespołem składającym się z:
a. Kierownika projektu (1 osoba):
- posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu biologii lub ekologii
zwierząt,
- posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem,
- który pełnił rolę kierownika projektu w co najmniej 3 projektach obejmujących
monitoring przyrodniczy z użyciem kamer wizyjnych dla infrastruktury kolejowej.
b. Eksperta ds. monitoringu (2 osoby):
- posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu biologii lub ekologii
zwierząt,
- posiadającego minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem,
- który brał udział w realizacji w co najmniej 2 projektów obejmujących monitoring
przyrodniczy (ssaki) z użyciem kamer wizyjnych dla infrastruktury kolejowej.
c. Eksperta z zakresu leśnictwa i geomatyki, specjalizacji fotogrametria i teledetekcja
(1 osoba):
- posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu leśnictwa,
- posiadającego minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem.
Zespół wykonawczy powinien posiadać dorobek udokumentowany w formie artykułów naukowych
opublikowanych w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF)
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), w tym co najmniej jeden artykuł
posiadający powyżej 30 punktów ministerialnych. Artykuły te powinny obejmować tematykę

związaną z wpływem infrastruktury kolejowej na zwierzęta i sposobami zapobiegania kolizjom
zwierząt z pociągami.

5. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania należy podać w miesiącach od momentu podpisania umowy ostatecznej do
momentu przekazania raportu z badań.

6. Kryteria wyboru ofert:



Cena 90%,
Termin wykonania 10%,

Punktacja za spełnienie danego kryterium oceny oferty będzie przyznawana proporcjonalnie do wag
procentowych przedstawionych powyżej.
Punkty przyznane każdej ofercie w kryterium cena wyliczane będą według wzoru:
Cn x 100
Pc =----------------- x kc
Cb

Pc – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty
kc – udział kryterium ceny w całości oceny = 0,9

Punkty przyznane w kryterium termin wyliczane będą według wzoru

Tmin x 100
PT =----------------- x kT
Tb

PT – otrzymane punkty w kryterium termin
Tmin – najkrótszy termin wykonania
Tb – termin w badanej ofercie
kT – udział kryterium w całości oceny = 0,1

Sposób przyznawania punktów za doświadczenie opisano w ust. 5.
Całkowita liczba przyznanych punktów będzie równa sumie punktów uzyskanych we wszystkich
kryteriach: P=Pc+PT.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów tj. sumę
punktów P przyznanych w ww. kryteriach.
Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.
Oferta z najwyższą liczbą punktów odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym
zapytaniu zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.
Jeżeli w postępowaniu nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

7. Miejsce i termin składania ofert:





Drogą mailową na adres: marek.stolarski@neel.com.pl
Osobiście w siedzibie firmy NEEL w Warszawie przy ul. Białozora 3
Drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Białozora 3, 02-817 Warszawa
Termin składania ofert: 23.06.2016 – 30.06.2016, do godz. 13.00 (liczy się data wpływu
oferty)

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Oferty nie może złożyć podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 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.

9. Sposób przygotowania oferty:
Wg formularza stanowiącego załącznik nr 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

10. Oferta powinna być ważna przez minimum 60 dni do czasu podpisania
umowy warunkowej lub listu intencyjnego.
11. Zamawiający zastrzega, że zapytanie rynku nie musi się zakończyć wyborem
wykonawcy usługi i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.
12. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

13. W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o
kontakt z Panem Markiem Stolarskim pod nr telefonu +48 600 006 010.
Z poważaniem

