Lublin, dn. 15.06.2021 r.
Zamawiający:
Industi sp. z o.o.
Ul. Narutowicza 77/3
20-019 Lublin
NIP: 9462554884
KRS: 060376684
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2021
W związku z realizacją projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń
Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” (dalej jako „Projekt”) – Industi Sp. z o.o. – poszukuje
kandydata do zaangażowania do projektu na stanowisko - Inspektor nadzoru merytorycznego nad realizacja
terapii CAPD dzieci - obsługa aplikacji panel lekarza oraz zaprasza do złożenia oferty.
Wybór wykonawcy zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania będzie dokonany
zgodnie z zasadami i procedurą „zasady konkurencyjności” określonymi przez „Wytyczne w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.07.2017r. (MR/H 20142020/23(3)07/2017) bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby na stanowisko Inspektor nadzoru merytorycznego nad realizacja terapii
CAPD dzieci - obsługa aplikacji panel lekarza w ramach projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia
i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających naukę Szkolną” (umowa nr 122/RPLU.11.02.00-060185/18), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Inspektor nadzoru merytorycznego nad realizacja terapii CAPD dzieci - obsługa aplikacji panel lekarza - 1 osoba
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:
73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań
Forma zaangażowania: umowa zlecenie

Inspektor nadzoru merytorycznego nad realizacja terapii CAPD dzieci - obsługa aplikacji panel lekarza – 1 osoba
Do obowiązków Inspektor nadzoru merytorycznego nad realizacja terapii CAPD dzieci - obsługa aplikacji panel
lekarza będzie należało:
• Obsługa aplikacji panel lekarza – obsługa aplikacji w zakresie wyników badań, testów kontrolnych
• Weryfikacja wyników testów przed rozpoczęciem treningu słuchowego oraz po jego zakończeniu
• Import danych do aplikacji panel lekarza
• Administrowanie danymi w ramach aplikacji panel lekarza
• Kontakt z rodzicami dzieci zakwalifikowanymi do terapii,
• Nadzór nad realizacją badań: wsparcie badaczy, rodziców, gromadzenie opinii i uwag uczestników
programu,
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Okres zaangażowania: lipiec 2021 – marzec 2022( łącznie 9 miesięcy, średnio 80 godzin/miesiąc )

•

Wsparcie techniczne w zakresie funkcjonowania aplikacji do treningu słuchowego

Zamawiający wymaga, aby osoba zaangażowana w realizację projektu na stanowisku Inspektor nadzoru
merytorycznego nad realizacja terapii CAPD dzieci - obsługa aplikacji panel lekarza posiadała następujące
kwalifikacje i umiejętności:
• wykształcenie min. średnie;
• znajomość obsługi programu Excel w stopniu zaawansowanym
• doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą klienta

2. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych tj. zakładających inny sposób wykonania
zamówienia niż opisany przez Zamawiającego.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Terminy realizacji zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 1 niniejszego zapytania.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB WERYFIKACJI SPEŁNIANIA WARUNKÓW:
4.1 Posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, i spełniają warunki w
zakresie wiedzy, doświadczenia i umiejętności do zaangażowania na stanowisko w ramach realizacji projektu
stanowiącego przedmiot zamówienia zgodnie z pkt 1
Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w
treści formularza „OFERTA” oraz ewentualnie dołączone do oferty inne dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie w/w
wymagań (CV Oferenta)

4.2 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta zawarte w treści formularza „OFERTA”;

4.3 Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Pouczenie:
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w
szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ PO;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. 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.
a także pozostawanie w takim istniejącym powiązaniu, które faktycznie narusza zasadę konkurencyjności.

4.4 Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu:
- zalegania w opłacaniu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne;
- stanu likwidacji ani ogłoszenia wobec nich upadłości;
- tego, iż w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
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Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta zawarte w treści formularza „OFERTA”;

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
- prawomocnego skazania za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769);
- prawomocnego skazania urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta za przestępstwo, o którym mowa powyżej (pkt. 4.5 tiret 4 lit. a-d);
- tego, iż w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- tego, iż w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
- tego, iż będąc podmiotem zbiorowym, wobec niego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na
podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); lub wobec
którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- tego, iż należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- wydania wobec Wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karierę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
- wydania wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.
Ofertę złożoną przez Oferenta, wobec którego zachodzą wyżej wskazane przesłanki wykluczenia uznaje się za odrzuconą;
Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia zawarte w treści formularza
„OFERTA”; oraz informacje zawarte w treści dokumentów, które mogą być dołączone do oferty (np.: odpisów z właściwych rejestrów np.
KRS, CEIDG, zaświadczeń US, ZUS lub KRUS itp. – zalecane w stosunku do osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą);

6. FORMA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna zawierać następujące informacje, oświadczenia i dokumenty:
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5. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:
Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:
Kamila Kośka tel. 535 344 377, e-mail: kamila.koska@industi.com

6.1. oferowaną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia w ramach umowy zlecenia podaną z dokładnością
do dwóch cyfr po przecinku – zgodnie ze sposobem określonym w formularzu „OFERTA” stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego Zapytania;
6.2. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
określonych w pkt. 4.1 - 4.4 zapytania ofertowego - zawarte w treści formularza „OFERTA”;
6.3. CV Oferenta
6.4. oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim;
6.5. oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; w przypadku złożenia przez ten sam podmiot więcej niż jednej
oferty na tę samą część zamówienia, wszystkie oferty złożone przez danego Oferenta zostaną odrzucone i nie
będą podlegały ocenie;
6.6. oferta powinna zawierać wszystkie informacje, dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego.
W celu złożenia oferty należy skorzystać z przygotowanego formularza „OFERTA” stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
7.1 Ofertę zawierającą wymagane informacje i oświadczenia, podpisaną przez osobę upoważnioną
do występowania w imieniu Oferenta, należy złożyć w sposób wskazany w pkt. 7.3 w terminie do dnia
22.06.2021
7.2 Oferty niekompletne, nieważne na podstawie odrębnych przepisów lub oferty, które wpłyną po terminie
nie będą podlegały ocenie i nie zostaną zwrócone Oferentowi.
7.3 Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta należy:
- w formie pisemnej przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Industi Sp. z o.o. , ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin lub w wersji elektronicznej (tj. skan formy pisemnej
oferty!) przesłać na adres e-mail: kontakt@industi.com w tytule wiadomości (e-maila) podając: nazwę/imię i
nazwisko oferenta oraz informację „Oferta dot. zapytania ofertowego nr 01/06/2021”;
limit pojemności skrzynek pocztowych Zamawiającego wynosi 20 MB dla jednej wiadomości; w związku
z tym jeżeli objętość wiadomości ze skanem formy pisemnej oferty przekracza 20 MB - wówczas oferta winna
być wysłana w kilku kolejnych wiadomościach spełniających w/w ograniczenia z podaniem w temacie każdej
z wiadomości numeru kolejnego przesyłanego fragmentu (części) oferty np. 1 z 3, 2 z 3 itp.; za moment
wpływu oferty wysyłanej w formie kilku wiadomości uznaje w się w takim przypadku wpłynięcie ostatniej z
części korespondencji;
8. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH WAGA, SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 100%,
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%).
Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z regułami matematycznymi).
Ad. 1. CENA
C= Cn/Cd x waga procentowa x 100
C – punkty przyznane za cenę
Cn – najniższa cena brutto
Cd – cena brutto danej oferty

8. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
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Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

9.1 Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastrzega sobie prawo
skontaktowania się wyłącznie z Oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
9.2 Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy
i realizacji zamówienia.
9.3 W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie
umowy z kolejnym Oferentem, który w przedmiotowym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów na liście rankingowej.
9. INFORMACJE DODATKOWE:
9.1. Zamawiający zastrzega sobie (przed podpisaniem umowy) możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który
złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty w sposób nieznaczny
przekracza kwotę, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia.
9.2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający ma prawo żądać od wybranego Oferenta dokumentów, w tym także
do żądania okazania oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego
opisanych w zapytaniu ofertowym, w szczególności w zakresie posiadania wymaganych uprawnień,
kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia.
10. INNE INFORMACJE:
12.1 Wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu Oferent pokrywa
na własny koszt i ryzyko, i w związku z tym nie przysługują mu żadne roszczenia wobec Zamawiającego
w szczególności w przypadku odrzucenia złożonej przez niego oferty.
12.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert;
odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części na każdym etapie – w tym także
po upływie terminu składania ofert – także bez podania przyczyny.
12.3 Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie oraz nie przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W imieniu Zamawiającego,
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Załączniki do Zapytania ofertowego nr 1/06/2021:
1. Formularz „OFERTA” – załącznik nr 1.

Załącznik nr 1
………………………..………………………….
(nazwa / imię i nazwisko Oferenta)
………………………..………………………….
adres
………………………..………………………….
dane kontaktowe (tel., fax, e-mail)
Do Zamawiającego:
Industi Sp. z o.o.
Ul. Narutowicza 77/3
20-019 Lublin

Formularz „OFERTA”
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zaangażowania na stanowisko Inspektor nadzoru
merytorycznego nad realizacja terapii CAPD dzieci - obsługa aplikacji panel lekarza do projektu „Lubelski Program
Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających naukę Szkolną”
– Oferent:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa Oferenta / adres / dane kontaktowe / tel., fax, e-mail)
niniejszym zobowiązuje się do:
1. wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanym w zapytaniu ofertowym w zakresie:

l.p.

Opis przedmiotu zamówienia

A

B

1.

1.1

Stawka
wynagrodzenia w
ramach umowy
zlecenia za 1 miesiąc
(w zł).
C

Liczba miesięcy

D

Stawka
wynagrodzenia w
ramach umowy
zlecenia łącznie
(w zł).
E =(CxD)

Inspektor nadzoru merytorycznego nad realizacja terapii CAPD dzieci - obsługa aplikacji panel lekarza
Inspektor nadzoru
merytorycznego nad realizacja
terapii CAPD dzieci - obsługa
aplikacji panel lekarza, zgodnie z
pkt. 1

……….………. , ..…. zł

9
……….………. , ..…. zł

1. oferent zapoznał się ze wszystkimi informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym, w tym ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz uzyskał informacje niezbędne
do przygotowania oferty;
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Składając ofertę w imieniu Oferenta, oświadczam, że:

2. oferowana całkowita cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania
przedmiotu zamówienia, narzuty na cenę, należne podatki i opłaty, w tym ewentualnie występujący podatek
VAT; cena ofertowa jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy;
w przypadku osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, cena ofertowa jest maksymalnym
wynagrodzeniem należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy wraz ze wszystkimi pochodnymi wymaganymi
wg. przepisów prawa (tzw. koszt całkowity);
3. oferent związany jest niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
4. oferent akceptuje wskazane zapytaniu ofertowym zapisy istotnych postanowień umownych, które zostaną
wprowadzone do przyszłej umowy zawieranej z wybranym oferentem, w szczególności w zakresie warunków
realizacji zamówienia, obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego czy Instytucji
Pośredniczącej/ Instytucji Zarządzającej oraz terminu i sposobu płatności wynagrodzenia z tytuły realizacji
umowy;
5. w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy na wykonanie przedmiotu
zamówienia w formie pisemnej w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
6. oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 4.1. – 4.4.
zapytania ofertowego.
7. oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Pouczenie:
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ PO;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. 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.
a także pozostawanie w takim istniejącym powiązaniu, które faktycznie narusza zasadę konkurencyjności.
8. oferent zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną
z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego wynikających z zapytania ofertowego.

ofertą

Świadoma/-y odpowiedzialności – w tym także odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 § 1 Kodeksu karnego
– za podanie nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji o istotnym znaczeniu dla
uzyskania zamówienia oraz odpowiedzialności za podanie informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania - niniejszym oświadczam, iż podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

......................................................................................
(podpis oferenta / osoby upoważnionej)
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