INNOWACJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Adama Naruszewicza 11
85-230 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 06.10.2016 r.
PROTOKÓŁ Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO
przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie przygotowywanym przez
INNOWACJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
w odpowiedzi na Konkurs Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.01.03.01-IZ.0004-033/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie
procesów badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze
przedsiębiorstw akademickich
1. Zamawiający
INNOWACJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Adama Naruszewicza 11
85-230 Bydgoszcz
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Niniejszy protokół opisuje przebieg procedury wyboru Instytucji Otoczenia Biznesu (w rozumieniu
kryterium wyboru projektów C.1.4 „Kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi”) w projekcie
przygotowywanym przez INNOWACJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w odpowiedzi na Konkurs Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr
RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie
procesów badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze
przedsiębiorstw akademickich.
Głównym zadaniem wybranego wykonawcy będzie usługa wsparcia w rozumieniu Konkursu Nr
RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 spółki spin off przez instytucję Otoczenia Biznesu zgodnie z wykazem
stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 27.09.2016 (Wzór formularza oferty)
2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 79121000-8 Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich,
- 79121100-9 Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich do oprogramowania
- 79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne

1

- 79310000-0 Usługi badania rynku
- 79951000-5 Usługi w zakresie organizowania seminariów
- 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
- 55400000-4 Usługi podawania napojów
- 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
- 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
- 79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
3.

Przebieg procedury
a) Procedurę przygotował i przeprowadził: Katarzyna Sadowska
b) Procedurę
realizowano
między
27.09.2016r
(ogłoszenie
zapytania
ofertowego),
a 06.10.2016 r (informacja o wynikach). Na dzień 05.10.2016 godz. 23.59 ustalono datę upłynięcia
terminu składania ofert.
c) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (tj. Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań, Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu
Instytucji Otoczenia Biznesu spełniającej wymagania udziału w postępowaniu) przesłano do
poniższych podmiotów na ich oficjalne adresy e-mail oraz opublikowano na stronie internetowej
spółki (w załączeniu kopia wysłanej wiadomości e-mail):

1. Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
85-030 Bydgoszcz, ul. B. Rumińskiego 6
2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Centrum Transferu Technologii i Innowacji,
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
3. Laboratorium inLAB, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
85-229 Bydgoszcz, ul.Garbary 2

4. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie, tj. od dnia 27.09.2016 r. do dnia 05.10.2016
r. do godz. 23:59 wpłynęła 1 oferta:

Lp.

Oferent

Adres korespondencyjny

Data
złożenia
oferty

1.

Laboratorium
inLAB, Wyższa
Szkoła
Gospodarki w
Bydgoszczy

Ul. Garbary 2, 85-229
Bydgoszcz

05.10.2016
godz. 11:15

Kanał złożenia oferty
[mail, poczta/kurier,
osobiście]
Osobiście
(przedstawiciel)
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Osoba upoważniona do reprezentowania zamawiającego złożyła oświadczenie o braku powiązań
z Oferentem wskazanym powyżej.
5. Weryfikacja spełnienia wymogów formalnych i warunków udziału
Oferent

Wymogi formalne/warunki udziału

Oferta wpłynęła w terminie
Oferta sporządzona na odpowiednim formularzu w sposób czytelny
Oferta została podpisana przez Oferenta
Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie załączników zostały sporządzone zgodnie z wzorem i
zawiera:
datę sporządzenia
adres lub siedzibę Oferenta, e-mail, numer telefonu
wypełnione wszystkie wymagane pola
jest podpisana przez Oferenta
oświadczenia o braku powiązań Zał. Nr 2
oświadczenie/dokumenty (jeżeli wymagane) o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu określone w pkt 5/Załącznik Nr 3
Oferent nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym
Oferent spełnia (w rozumieniu kryterium wyboru projektów C.1.4)
„Kwalifikowalność podmiotową wykonawcy usługi”
Spełnienie wszystkich wymogów formalnych i warunków udziału w
postępowaniu

Laboratorium inLAB,
Wyższa Szkoła
Gospodarki w Bydgoszczy
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak*
TAK

* Oferent Laboratorium inLAB, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, złożył OŚWIADCZENIE O
POSIADANIU STSTUSU INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU wskazując na spełnianie następującego kryterium:
IOB Akredytowany lub zgłoszony do akredytacji (najpóźniej w dniu 29.07.2016) w ramach systemu akredytacji ośrodków
innowacji świadczących usługi proinnowacyjne - prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju.

6. Ocena kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty
Najkorzystniejsza oferta wybrana została w oparciu o kryterium:
Cena - 100% dla całościowego zamówienia w ramach opisu przedmiotu zapytania.
Złożone oferty otrzymały punktację uwzględnioną w poniższej tabeli:

Kryterium

Waga
kryterium

Maks. liczba
punktów

Cena - 100% dla całościowego

100%

100

Laboratorium inLAB, Wyższa Szkoła
Gospodarki w Bydgoszczy
Proponowana
Przyznana
cena (PLN)
liczba punktów*
117317,40
100
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zamówienia w ramach opisu
przedmiotu zapytania
Ponieważ w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta. Oferent Laboratorium inLAB, Wyższa
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, otrzymał 100 pkt i został wybrany do realizacji przedmiotu zapytania
ofertowego.
Podsumowanie
Oceny merytorycznej dokonano 06.10.2016 r. W dniu 06.10.2016. o wyniku zapytania ofertowego został
powiadomiony oferent Laboratorium inLAB - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. W wyniku
przeprowadzonego postępowania do realizacji wybrana została oferta złożona przez Laboratorium inLAB Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Łączna wartość oferty wynosi 117317,40zł brutto. Zamawiający
skontaktuje się z Oferentem w celu podpisania umowy na realizację usługi zgodnie z Regulaminem
Konkursu nastąpi to po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu/rozpoczęciu jego realizacji.
7. Wykaz załączników
Zał. 1
Zał. 2
Zał. 3
Zał. 4
Zał. 5

Wzór zapytania ofertowego, zawierający opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny,
wzór formularza ofertowego, oświadczeń
Potwierdzeniu odbioru od 1 oferenta oraz wydruk wiadomości e-mail z propozycją
składania ofert przesłaną do 3 potencjalnych wykonawców
Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (1 sztuka)
Oświadczenie osoby upoważnionej do przeprowadzenia zapytania ofertowego w imieniu
Zamawiającego
Potwierdzenie przekazania wyniku postepowania ofertowego

Podpis:
Jacek Gospodarczyk, 06.10.2016 r.
…………………………………………………………………………………
data, podpis
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OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych
z Oferentem Laboratorium inLAB - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Podmiot: Wyższa
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), który złożył ofertę w ramach Zapytania ofertowego przeprowadzonego
zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie przygotowywanym przez INNOWACJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w odpowiedzi na Konkurs Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1.
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie
przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w
przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich
Oświadczam, że w stosunku do Laboratorium inLAB - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
(Podmiot: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) w szczególności nie występują powiązania
kapitałowe lub osobowe, przez które 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 co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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.

Bydgoszcz, 06.10.2016 r.
Jacek Gospodarczyk (Prezes Zarządu) ………………………………..
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Bydgoszcz, 06.10.2016 r.
INNOWACJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Adama Naruszewicza 11
85-230 Bydgoszcz

Laboratorium inLAB
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Szanowni Państwo,
INNOWACJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż
złożona przez Państwa oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2016 zgodnie z zasadą
konkurencyjności w projekcie przygotowywanym przez INNOWACJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w odpowiedzi na Konkurs Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości
akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach
akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich spełniła wymogi udziału w
postepowaniu i w wyniku oceny została wybrana do realizacji. Umowa o wykonaniu zamówienia zostanie
zawarta po złożeniu wniosku o dofinansowanie/rozpoczęciu realizacji projektu. W tej sprawie osobą
upoważnioną do kontaktu jest Pan Jacek Gospodarczyk (Prezes Zarządu)

Jacek Gospodarczyk (Prezes Zarządu) ………………………………………………
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