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Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 
1) Osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu wdrażania projektów do
produkcji,
2) Osoby, które złożą oświadczenia na ofercie o braku występowania powiązań. 
3) Osoby mające minimum pięcioletnie doświadczenie w branży projektowania środków transportu. 
4) Osoby posiadające bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
5) Osoby posiadające bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office.
6) Osoby posiadające bardzo dobrą znajomość programów wspomagających pracę inżyniera,
7) Osoby znające nowinki technologiczne i trendy rozwoju branży środków transportu,
8) Osoby czynnie pracujące w branży projektowania środków transportu

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bartlomiej.czerniak@zieta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Czerniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609772154

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest znalezienie specjalisty z działu projektowania środków transportu,
która napisze 12 raportów opisujących pracę zespołu projektowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia
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Cel zamówienia

Firma Zieta Prozessdesign Sp. z o. o. realizująca projekt Rozwój elementów konstrukcji ram w
technologii FiDU dla mikropojazdów 2-, 3- i 4-kołowych z napędem elektrycznym, POIR.01.02.00-00-
0328/16-00, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zaprasza do składania ofert na specjalistę z
działu automotive realizującego zadania przedstawione w przedmiocie zamówienia w ramach
umowy o dzieło.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a
propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu
cywilnego.

Przedmiot zamówienia

Osoba ta (specjalista z działu automotive) będzie odpowiedzialna za: 
- ocenę prac zespołu projektowego;
- wskazywanie ścieżki dalszego rozwoju projektu;
- ścisłą współpraca z zespołem projektowym podczas prac rozwojowych;
- zapisywanie wniosków z pracy zespołu w postaci raportów – 10 raportów podczas etapu badań i
rozwoju, 2 raporty podczas etapu badań doświadczalnych;

Przewidziane średnie miesięczne zaangażowanie Zleceniobiorcy będzie wynosić około 16 godzin
miesięcznie przy obecności co najmniej 2 dni roboczych w miejscu pracy wskazanym przez
Zleceniodawcę.

Kod CPV

79410000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Współpraca będzie realizowana na warunkach umowy o dzieło.
Przewidywany czas trwania realizacji przedmiotu umowy: 31 miesięcy od podpisania umowy, nie
później niż do września 2020.
10 raportów podczas etapu badań i rozwoju - do stycznia 2020 
2 raporty podczas etapu badań doświadczalnych - do września 2020

Załączniki

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/808750
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/808751
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/808752
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Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 
1) Osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu wdrażania projektów do
produkcji,
2) Osoby, które złożą oświadczenia na ofercie o braku występowania powiązań. 
3) Osoby mające minimum pięcioletnie doświadczenie w branży projektowania środków transportu. 
4) Osoby posiadające bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
5) Osoby posiadające bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office.
6) Osoby posiadające bardzo dobrą znajomość programów wspomagających pracę inżyniera,
7) Osoby znające nowinki technologiczne i trendy rozwoju branży środków transportu,
8) Osoby czynnie pracujące w branży projektowania środków transportu

Dodatkowe warunki

Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z
zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Oferentem będzie: 
uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w
Warszawie na zlecenie oferentowi wykonania przedmiotu zamówienia

Postanowienia ogólne:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie Oferentom nie przysługuje roszczenie o
zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków
postępowania.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia Oferenta o
wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w
postępowaniu.
5. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
6. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych
przypadkach wezwać Oferenta do jego uzupełnienia.
7. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z
dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Oferentem, którego oferta uzyskała
najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Oferenta przekracza kwotę
przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Oferenta, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany
wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z:
1. Koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn
niemożliwych do przewidzenia;
2. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych
lub użytkowych;
3. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia
zakresu prac ujętych w ofercie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Oferentem będą dokonywane w
formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących
dokumentów:
1. CV/Portfolio przedstawiające zrealizowane projekty;
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymaganiami;
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Zamawiający wymaga od Oferenta oprócz przedstawienia wypełnionego formularza ofertowego
(zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania) przedstawienia następujących
dokumentów:
-Oferta
-Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
-Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków.
W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę
podczas wyłaniania oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena nadesłanych ofert, uwzględniając stopień spełnienia wymagań stawianych oferentom a także
proponowanej ceny jednostkowej za raport zostanie przeprowadzona przez Komisję powołaną przez
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi
kandydatami, w przypadku trudności z podjęciem ostatecznej decyzji przez Komisję.
• Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą
oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez
Zamawiającego przed terminem zakończenia składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez
oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający ma prawo do jego
zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego
jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów o wynikach
postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Wykluczenia

Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Oferenta niespełniającego warunków
udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Stanisława Moniuszki 29/2

51-610 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu
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693 969 063

NIP

8982176666

Tytuł projektu

Rozwój elementów konstrukcji ram w technologii FiDU dla mikropojazdów 2-, 3- i 4-kołowych z
napędem elektrycznym

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0328/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Liczba wyświetleń: 151

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@miir.gov.pl

tel.: 22 273 79 12

(w godzinach pracy Ministerstwa)

Regulamin

O Bazie Konkurencyjności

Polityka prywatności

Dostępna strona

Kontakt

Jak znaleźć ogłoszenie

Rejestracja i dodawanie ogłoszeń

Listy sprawdzające

Podręcznik beneficjenta

FAQ

http://www.mr.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/rules
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/about
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/policy
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/site
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/contact
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/user_instruction
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/news/1000004
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/news/1000002
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/FAQ
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