
 

 
GINT Grzegorz Jasiński 
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30-091 Kraków 

tel. (012) 633 33 67 
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Kraków, 07.12.2017 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR/2017 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie systemu monitoringu wizyjnego poprzez stworzenie 
architektury sieci i algorytmów przesyłu danych o niskiej przepustowości”, umowa nr                       
POIR.01.01.01-00- 0583/17-00, współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej I: Wsparcie 
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw 
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, firma GINT Grzegorz Jasiński zaprasza do 
złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na stanowisku Architekt oprogramowania. 
 
 
Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe                
i wsparcia 
73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 
 
ZAMAWIAJĄCY 
GINT Grzegorz Jasiński 
ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,  
NIP: 7342922019, REGON: 120614545 
tel./fax. (12) 633 33 67 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia stanowi zatrudnienie osoby na stanowisko: Architekt oprogramowania, na 
podstawie umowy zlecenie, na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie systemu monitoringu 
wizyjnego poprzez stworzenie architektury sieci i algorytmów przesyłu danych o niskiej przepustowości”.  
Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Architekt oprogramowania: 

 projektowanie oprogramowania, 
 tworzenie narzędzi do testowania sieci laboratoryjnej, 
 tworzenie systemu do testów integracji z siecią wirtualną w laboratorium, 
 współtworzenie narzędzi do zarządzania siecią wirtualną, 
 tworzenie narzędzi do automatyzacji testów i agregacji danych, 
 dostosowanie oprogramowania do pracy w warunkach rzeczywistych, 
 nadzór nad manualnymi testami oprogramowania, 
 udział w tworzeniu dokumentacji i instrukcji dotyczącej oprogramowania. 

Miesięczne zaangażowanie pracownika wynosi 156,25 godzin.  
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Planowany termin rozpoczęcia realizacji: 21.12.2017 rok 
Planowany termin zakończenia realizacji: 31.10.2018 rok 
Usługi w ramach zamówienia będą świadczone w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 
86/2, 30-091 Kraków.  
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III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
Oferent powinien przygotować:  
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz 
z załącznikami: CV lub inny dokument z opisem wiedzy, doświadczenia potwierdzającym spełnienie 
minimalnych wymagań oraz kryteriów podlegających ocenie, 
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/POIR/2017,  
- wypełnione i podpisane oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/POIR/2017. 

 
IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 
Oferty należy składać do dnia 15.12.2017 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po 
dniu 15.12.2017 r. nie będą rozpatrywane.  
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 19.12.2017 roku 
 
V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT 
Formularz (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami, oświadczenie o braku powiązań osobowych lub 
kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (Załącznik nr 2), oświadczenie o łącznym 
zaangażowaniu zawodowym (Załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście 
w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków bądź pocztą elektroniczną 
poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: k.nickel@gint.pl   

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Ofertę może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia minimalne wymagania, przedstawione 
poniżej:   

 wykształcenie średnie, 
 minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku, 
 podstawy programowania i bezpieczeństwa informatycznego, 
 podstawowa wiedza z zakresu budowy i konfiguracji sieci komputerowych. 

Brak spełnienia powyższych wymagań minimalnych będzie skutkowało wykluczeniem oferty 
z postępowania. 
2. Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których 
obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie 
zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich 
zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie 
zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy 
Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł i innych podmiotów 
łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.  
Będzie to weryfikowane na podstawie wypełnionego i podpisanego oświadczenia, stanowiącego 
Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – 
na podstawie złożonych dokumentów.  
4. Po spełnieniu wymogów formalnych Oferent zaproszony zostanie na rozmowę kwalifikacyjną.  

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, 
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem e-mail:  k.nickel@gint.pl   
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VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY 
Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert Wykonawców, 
którzy potwierdzą spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
Kryterium oceny ofert stanowią: 

 C – cena, rozumiana jako cena całkowita netto za 1 godzinę (60 minut) pracy wyrażona w PLN 
– 60% (60 punktów) 

 R – rozmowa kwalifikacyjna (40%), której celem będzie sprawdzenie wiedzy zawodowej 
Oferenta oraz jego predyspozycji do pracy na aplikowane stanowisko. Ocena odbędzie się na 
podstawie przeprowadzonego testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań. 
Wszyscy zaproszeni oferenci otrzymają taki sam test – maksymalnie do uzyskania 40 punktów 

 
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%) 
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 

P= C + R 

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który uzyska największą ilość punktów.  
 
IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
Cena – Cena netto za 1 godzinę pracy wykonawcy oznacza cenę całkowitą netto za 1 godzinę 
(60 minut) pracy wyrażoną w PLN.  
 
C =  (Cm / Cb) * 60 

C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny 
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert 
Cb - Cena analizowanej oferty 
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej 
oferty. 

Rozmowa – rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie wiedzy kandydata, oparta 
o wcześniej przygotowany test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań 

R – ilość punktów uzyskanych w ramach testu sprawdzającego wiedzę kandydata 

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydat otrzyma 4 pkt. 
Łączna możliwa liczba punktów do uzyskania to 40.  
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu (Załącznik nr 1) załączonym do niniejszego 
zapytania. 
2. Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.  
3. Oferta powinna zawierać:  
- wypełniony i podpisany formularz stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz 
z załącznikami: CV lub inny dokument z opisem wiedzy doświadczenia potwierdzającym spełnienie 
minimalnych wymagań oraz kryteriów podlegających ocenie, 
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- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/POIR/2017,  
- wypełnione i podpisane oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/POIR/2017, 
- Termin ważności oferty to minimum 60 dni liczone od daty złożenia oferty.  
4. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia 
lub wyjaśnienia oferty.  
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
 
XI.  WYŁĄCZENIE 
1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji 
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 
4. 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. 

2. Z udziału w postępowaniu wyłączeni zostaną Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału 
w postępowaniu (pkt. VI), umieszczonych w zapytaniu ofertowym bądź też nie dołączyli niezbędnych 
dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.  
3. Oferenci którzy nie stawią się na rozmowę kwalifikacyjną zostaną wyłączeni z postępowania.  
 
XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego 
www.gint.pl   
 
XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

b) w przypadku zmian dotyczących miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, 
numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; 

c) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku: 
- działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, 
występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie 
jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy 
w terminie, 
- zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy, 
- zawarcia przez Zamawiającego aneksu do Umowy o dofinansowanie, wydłużającego termin 
realizacji projektu, 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 
 
XV. ZAŁĄCZNIKI 
Do zapytania ofertowego dołączono: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym 
 
Zatwierdził: 
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz – Kierownik Projektu 
Tel. 530 449 202 
E- mail: k.nickel@gint.pl  
 


