INFORMACJE O OGŁOSZENIU
Nazwa projektu:*
Zapytanie ofertowe nr 01/2019 Na wykonanie studium wykonalności na potrzeby projektu pt.
„Stworzenie ekosystemu edukacji STEAM w domu i szkole do rozwijania umiejętności
potrzebnych na rynku pracy w XXI wieku”
Tytuł zamówienia:* (max 4000 znaków)
Zapytanie ofertowe nr 01/2019
Termin składania ofert:*
13/09/2019
Miejsce i sposób składania ofert:* (max 4000 znaków)
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13/09/2019
a) W formie elektronicznej na adres e-mail: stefan.stankiewicz@skriware.com, lub
b) W formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres: Kolejowa 19/21, 01-217
Warszawa
Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, poprzez złożenie na każdej zapisanej
stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego
i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w dowolnym
momencie bez konieczności podawania przyczyny.
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:
stefan.stankiewicz@skriware.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:*
Stefan Stankiewicz
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
+48 507 161 776
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:* (max 6000 znaków)

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, któremu powierzona zostanie realizacja
prac związanych z opracowaniem studium wykonalności dla innowacyjnego programu
edukacyjnego i ekosystemu STEAM, w ramach realizacji projektu „Stworzenie ekosystemu
edukacji STEAM w domu i szkole do rozwijania umiejętności potrzebnych na rynku pracy w XXI
wieku” przy wsparciu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś
priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+I, działanie: 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, poddziałanie: 2.4.1
Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.
Kategoria ogłoszenia:*
USŁUGI
Podkategoria ogłoszenia:*
Usługi inne
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA (wypełniane automatycznie)
Województwo: mazowieckie
Powiat: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia:* (max 4000 znaków)
Działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
Skriware ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego celem wyłonienia Wykonawcy
prac obejmujących wykonanie studium wykonalności dla innowacyjnego programu
edukacyjnego i ekosystemu STEAM, w ramach projektu „Stworzenie ekosystemu
edukacji STEAM w domu i szkole do rozwijania umiejętności potrzebnych na rynku pracy w XXI
wieku”. Unikatowe biznesowe podejście Skriware opiera się na zastosowaniu technologii
druku wielowymiarowego 3D do budowania interaktywnego środowiska edukacyjnego.
Ekosystem ten skoncentrowany jest na tworzeniu umiejętności STEAM (ang. Science
Technology, Engineering, the Arts and Mathematics, pl. nauka, technologia, inżynieria, sztuki
i matematyka) na bazie obiektów drukowanych 3D - zarówno w szkole jak i w domu.
Zaplanowane studium ma na celu wsparcie w przekształceniu strategii biznesowej, jak dotąd
opartej na sprzedaży drukarek i filamentów, w kierunku modelu mieszanego z większą ilością
strumieni przychodów, w tym bazujących na rynku online i płatnej subskrypcji treści
edukacyjnych.
Przedmiot zamówienia:* (max 4000 znaków)
Projekt dotyczy przeprowadzenia analizy wykonalności dla projektu stworzenia
innowacyjnego programu edukacyjnego i ekosystemu STEAM. Program ten ma na celu
rozwijanie umiejętności potrzebnych na rynku pracy w XXI wieku. Jesteśmy producentem
najbardziej przyjaznej dla użytkownika stacjonarnej drukarki 3D na świecie - przystępnej
cenowo i intuicyjnej, a jednocześnie charakteryzującej się wysoką jakością i wydajnością.
Obecnie wprowadzamy na rynek drukarkę drugiej generacji dla początkujących i bardziej
zaawansowanych użytkowników zainteresowanych drukowaniem wielomateriałowym 3D.

Dzięki tworzonemu przez nas ekosystemowi, jego użytkownicy mogą w pełni wykorzystać
możliwości związane z nauką technologii druku 3D dla kompetencji STEAM (ang. Science,
Technology, Engineering, Arts, Math), takich jak modelowanie 3D, programowanie i robotyka.
Tworząc nasz autorski program edukacyjny nawiązaliśmy współpracę z instytucjami
edukacyjnymi na całym świecie m.in. z Dartmouth College, a także z wykładowcami z MIT oraz
Harvard Graduate Schools of Education - uczelni należących do prestiżowego grona Ivy
League.
W ramach projektu opracowany zostanie dokument, tj. studium wykonalności, przygotowany
w języku angielskim. Jego zakres obejmować będzie 3 zadania:
A. Przedefiniowanie modelu biznesowego Skriware z produkcji drukarek i filamentów na
budowę innowacyjnego ekosystemu edukacyjnego .
B. Przygotowanie produktów Skriware do wprowadzenia na rynek globalny.
C. Rozwój Akademii Skriware (e-learningowe międzyprogramowe kursy kompetencji STEAM).
Kod CPV:*
71241000-9
Nazwa kodu CPV:
Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.
Harmonogram realizacji zamówienia:* (max 6000 znaków)
Przewidywany czas trwania zlecenia: od dnia 13.09.2019. do dn. 31.10.2019.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie rozpocząć świadczenie usługi w terminie maksymalnie 5 dni
roboczych od zakładanej daty rozpoczęcia zlecenia, czyli 18.09.2019.
Pytania i wyjaśnienia
Nie dotyczy
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: (max 6000 znaków)
Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie: (max 6000 znaków)
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który do realizacji zamówienia
dedykuje osobę/osoby (lub sam Wykonawca - jeżeli będzie realizował zamówienie osobiście)
spełniające łącznie następujące kryteria:
1. Posiada doświadczenie w opracowaniu 3 studiów wykonalności dla innowacji
technologicznych w ciągu ostatnich 3 lat, w ramach realizacji projektu w programie Instrument
MŚP realizowanym przez Europejską Agencję ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).
2. W ciągu ostatnich 2 lat zrealizował co najmniej 5 projektów doradczych dla spółek
technologicznych, w tym co najmniej 2 z zakresu opracowania aplikacji konkursowej
i pozyskania dotacji w ramach programu Instrument MŚP faza 1 realizowanym przez EASME.

3. Posiada doświadczenie w opracowywaniu aplikacji konkursowej dla programu Instrument
MŚP faza 2 realizowanych przez EASME oraz w ciągu ostatnich 3 latach pozyskał dotację
w ramach tego programu na realizację projektu w obszarze ICT lub edukacji lub druku 3D.
Weryfikacja kryterium odbywa się ̨ na podstawie listy zrealizowanych przez Wykonawcę
projektów załączonej do oferty oraz CV osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację
zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych
informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.
Potencjał techniczny: (max 6000 znaków)
Wykonawca usługi powinien dysponować własnym sprzętem komputerowym niezbędnym do
realizacji zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywa się ̨ na podstawie
oświadczenia oferenta załączonego do oferty.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia: (max 6000 znaków)
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa: (max 6000 znaków)
Nie dotyczy.
Dodatkowe warunki: (max 6000 znaków)
Wszelkie wyniki prac realizowanych przez Oferenta stanowią własność Zamawiającego
i obejmują wszystkie znane w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego pola ich eksploatacji
i wykorzystania. Własność, o której mowa powyżej nie jest ograniczona pod względem celu
rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym i terytorialnym. Ocena spełnienia
warunku odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Warunki zmiany umowy: (max 6000 znaków)
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie warunków realizacji
zamówienia, zarówno na etapie podpisywania jak i realizacji umowy z Oferentem (na
podstawie stosownych aneksów do umowy) w zakresie:
a) Terminów realizacji prac oraz terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku kiedy
taka zmiana będzie wynikać z przebiegu projektu lub w przypadku wystąpienia siły wyższej
lub innych okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
b) Wszelkich zmian związanych z wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy, a które mogą wpłynąć zarówno na sposób, jak i termin realizacji
zadań w ramach projektu,
c) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej będzie wymagać formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: (max 4000 znaków)
Oferta powinna zawierać:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego wraz z CV osób zaangażowanych w projekt, oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz ewentualnie innymi
dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie i kwalifikacje;
- Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
- Oświadczenie o przekazaniu praw do wyników zrealizowanych prac na rzecz
Zamawiającego (Załącznik 3);
- Termin ważności oferty: 3 miesiące liczone od daty od daty upływu terminu składania ofert.
Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, przez Oferenta poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii
dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
Zamówienia uzupełniające: (max 6000 znaków)
Nie dotyczy
OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:* (max 6000 znaków)
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
1. Cena netto za usługę – 80 pkt.
2. Dostępność – 20 pkt.
Razem 100 pkt.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia
wyrażonej w PLN.
1. Cena netto za usługę: maksymalnie 80 pkt.
Punkty za kryterium „Cena netto za usługę” zostaną obliczone według wzoru:
Cena netto za usługę najtańszej oferty
----------------------------------------- x 80 = liczba punktów
Cena netto za usługę badanej oferty
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Dostępność: maksymalnie 20 pkt.
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia współpracy w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, tj. 13/09/2019 r. W przypadku akceptacji przez wykonawcę ww. daty rozpoczęcia

współpracy, Wykonawca otrzymuje 20 pkt., w przypadku zaproponowania innej daty podjęcia
współpracy - 0 pkt.
Liczby punktów, o których mowa w pkt 1, i 2 po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę
oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.
przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
Dodatkowe informacje:
● W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch ofert o tej samej wartości,
Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których
zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
Wykluczenia: (max 6000 znaków)
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w
szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. 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.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku niespełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz niespełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących
przedmiotowego zapytania ofertowego.
ZAMAWIAJĄCY - BENEFICJENT
(pole wypełniane automatycznie)
Inne źródła finansowania: (max 6000 znaków)
Nie dotyczy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
Wykonawca:
………………………..
(nazwa)
………………………..
(adres)
………………………..
(telefon kontaktowy)
Zamawiający:
Skriware Sp. z o.o.
Kolejowa 19/21
01-217 Warszawa
Nawiązując do Państwa ogłoszenia nr 01/2019 niniejszym składam ofertę na wykonanie
studium wykonalności.
Cena netto za usługę wynosi: …………………………… PLN
Stawka VAT (%): ………………. (uzupełnić jeśli dotyczy, skreślić jeśli nie dotyczy)
Cena brutto wynosi: …………………………… PLN
Jednocześnie oświadczam, że spełniam/ nie spełniam1 wymagania dot. podmiotów zdolnych
do wykonania zamówienia, potwierdzam dostępność w terminie 13/09/2019-31/10/2019
TAK/ NIE2.

1
2

skreślić niepotrzebne
skreślić niepotrzebne

Tabela 1.
Warunek udziału w postępowaniu:
Wiedza i doświadczenie
1.
Posiada
doświadczenie
w
opracowaniu w ciągu ostatnich 3 lat co
najmniej 3 studiów wykonalności dla
innowacji technologicznych, w ramach
realizacji projektu w programie
Instrument MŚP realizowanym przez
Europejską Agencję ds. Małych i
Średnich Przedsiębiorstw (EASME).

Dane potwierdzające spełnienie warunku
udziału w postępowaniu (wykaz projektów)

Warunek udziału w postępowaniu:
Wiedza i doświadczenie
2. W ostatnich 2 latach zrealizował co
najmniej 5 projektów doradczych dla
spółek technologicznych, w tym co
najmniej 2 z zakresu opracowania
aplikacji konkursowej i pozyskania
dotacji w ramach programu Instrument
MŚP faza 1 realizowanym przez EASME.

Dane potwierdzające spełnienie warunku
udziału w postępowaniu (wykaz projektów)

Warunek udziału w postępowaniu:
Wiedza i doświadczenie
3.
Posiada
doświadczenie
w
opracowywaniu aplikacji konkursowej
dla programu Instrument MŚP faza 2
realizowanych przez EASME oraz w ciągu
ostatnich 3 latach pozyskał dotację
w ramach tego programu na realizację
projektu w obszarze ICT lub edukacji lub
druku 3D.

Dane potwierdzające spełnienie warunku
udziału w postępowaniu (wykaz projektów)

Dodatkowe oświadczenia:
1. Wykonawca oświadcza, że cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonaniem powyższego zamówienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu
sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień
finansowych i technicznych przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez 3 miesiące. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Wykonawca oświadcza, że znajduje się ̨ w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie w
sposób należyty przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca oświadcza, że nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie
upadłości/likwidacji ani nie ogłosił upadłości/likwidacji.

Załącznik 2 do zapytania ofertowego
.............................................

.............................................

Miejscowość, dnia

(pieczęć i podpis Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy
.........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
..........................................................................................................................................
Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………
W imieniu własnym / reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy*:
1. ..................................................................................................................................
/nazwa Wykonawcy /
oświadczam, że jako Oferent nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
– Skriware Sp. z o.o.
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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) 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.

………………………………………

………………………………………….

Data

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub Pełnomocnika, ewentualnie
także pieczęć)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
.............................................

.............................................

Miejscowość, dnia

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU PRAW
DO WYNIKÓW ZREALIZOWANYCH PRAC NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Wykonawcy
.........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
..........................................................................................................................................
Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………
W imieniu własnym / reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy*:
1. ........................................................................................................................................
/nazwa Wykonawcy /
wyrażam zgodę na przekazanie Zamawiającemu pełnych praw majątkowych do wyników
badań przemysłowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ramach współpracy będącej
przedmiotem Zapytania ofertowego nr 1/2019.
………………………………….. 2019r.

………….………………………
Data złożenia oświadczenia
(podpis(y) osób
uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub Pełnomocnika,
ewentualnie także pieczęć)

* niepotrzebne skreślić

