
Załącznik nr 2 
do wniosku o dofinansowanie 

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego 

1. Dane Zamawiającego: 

2. Dane dotyczące zamówienia: 

Nazwa Zamawiającego Doradztwo sportowe Mielcarski Grzegorz

Adres siedziby ul. Jana Sawickiego 4/C, 30-212 Kraków

NIP 875-136-28-83

Osoba do kontaktu Grzegorz Mielcarski

Nr telefonu 604 55 66 21

Adres e-mail gmielcarski@gmail.com

Rodzaj zamówienia (typ 
usługi) 

Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub 
eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące:
a) badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejętności, prowadzących do opracowania nowych 
produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia 
znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów 
lub usług;

Opis przedmiotu 
zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań 
mających na celu opracowanie rozwiązania technicznego 
umożliwiającego analizowanie ruchu piłki w urządzeniu 
służącym do wspomagania treningów piłkarskich. 
Wspomniane urządzenie składa się z piłki na lince 
zamocowanej do podłoża za pośrednictwem gumowej 
głowicy z przyssawką. Pozwala ono na prowadzenie treningu 
dla jednej lub kilku osób (uwięziona na lince piłka powraca po 
kopnięciu do trenujących). Głównym elementem zadania jest 
opracowanie sensoryki, która po zamontowaniu w urządzeniu 
pozwoli na analizowanie ruchu piłki z ustalaniem liczby 
kopnieć, ich siły, równomierności itp. Przedmiot zamówienia 
polega na opracowaniu układu sensorów, urządzenia 
przechwytującego dane z sensorów oraz algorytmów 
analizujących te dane. Prace badawcze powinny uwzględniać 
ewaluację układu sensorycznego oraz opracowanie prototypu 
urządzenia zintegrowanego z czujnikami w oparciu o system 
wbudowany. Po przygotowaniu urządzeń i opracowaniu 
algorytmów analizujących dane pochodzące z czujników 
konieczne jest opracowanie i implementacja algorytmów 
obliczających/analizujących:

− liczbę uderzeń piłki w określonym czasie
− siłę uderzenia w skali relatywnej 
− równomierność uderzeń w piłkę (w skali relatywnej).

Nr CPV wg Wspólnego 
Słownika Zamówień

CPV 73100000-3

Termin realizacji 
zamówienia

od dnia 02.01.2017 do dnia 31.08.2017 

mailto:gmielcarski@gmail.com


3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków: 

Termin i sposób składania 
ofert

Termin składania ofert: od 21.10.2016 do 28.10.2016 
włącznie. Sposób składania ofert: ofertę przygotowaną 
zgodnie z Zał. 1 Wzor_oferty_CZESC-B należy przesłać 
przez e-mail na adres gmielcarski@gmail.com, a następnie 
dosłać w wersji papierowej na adres Doradztwo sportowe 
Mielcarski Grzegorz, ul. Jana Sawickiego 4/C, 30-212 Kraków

Termin związania ofertą od dnia 28.10.2016 do dnia 28.02.2017 

Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie 
dokonywał oceny spełnienia warunku

1. Podmiot na leży do ka ta logu 
podmiotów uprawnionych do 
świadczenia us ług badawczo-
r o z w o j o w y c h i / l u b u s ł u g 
proinnowacyjnych (w zależności od 
projektu)

Podmiot przynależy do jednej z niżej 
wymienionych kategorii:
a) Jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy 
z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki, posiadające przyznaną 
kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa 
w tej ustawie, 
b) Przedsiębiorcy posiadający status 
centrum badawczo-rozwojowego w 
rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. 
o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej oraz posiadający siedzibę na 
terytorium RP, 
c) Niezależne jednostki, stanowiące 
akredytowane laboratorium (posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) 
lub notyfikowane laboratorium (ujęte 
w aktualnym obwieszczeniu Ministra Rozwoju 
w sprawie informacji o notyfikowanych 
jednostkach certyfikujących i jednostkach 
kontrolujących oraz notyfikowanych 
laboratoriach), posiadające siedzibę na 
terytorium RP, 
d) Centra transferu technologii w rozumieniu 
ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym, 
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 7 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
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4. Kryteria oceny ofert:  

2. Podmiot dysponuje odpowiednim 
potencja łem technicznym do 
wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający zweryfikuje czy Oferent 
dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym do wykonania przedmiotu 
zamówienia przez ocenę potencjału 
technicznego wskazanego przez Oferenta w 
przesłanej ofercie, pod kątem jego 
wystarczalności w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca usługi musi 
posiadać odpowiedni potencjał techniczny do 
wykonania przedmiotu zamówienia, rozumiany 
jako posiadanie niezbędnego 
oprzyrządowania do wykonywania pomiarów 
oraz dedykowanych stanowisk kontrolno-
pomiarowych. Ocena będzie dokonywana na 
podstawie informacji przedstawionych w 
formularzu ofertowym w pkt. 3. Ocena będzie 
dokonywana według kryterium „spełnia/nie 
spełnia”. Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem oferty. 

3. Podmiot dysponuje odpowiednim 
p o t e n c j a ł e m k a d r o w y m d o 
wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający zweryfikuje czy Oferent 
dysponuje odpowiednim potencjałem 
kadrowym do wykonania przedmiotu 
zamówienia przez ocenę potencjału 
kadrowego wskazanego przez Oferenta w 
przesłanej ofercie, pod kątem jego 
wystarczalności w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia. Ocena będzie dokonywana na 
podstawie informacji przedstawionych w 
formularzu ofertowym w pkt. 3. Ocena będzie 
dokonywana według kryterium „spełnia/nie 
spełnia”. Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem oferty. 

Kryterium obligatoryjne cena

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium cena

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

100 Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 
cena




