Poznań, 17.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 01/06/2021/1.1.1
Dotyczące:
Usługi doradczej w zakresie opracowania i uruchomienia produkcji mocowań urządzeń
medycznych.
CPV: 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Nazwa projektu:
Mobilne urządzenie do ortopedycznej diagnostyki biomechaniki i motoryki ludzkiego ciała.
Docelowe współfinansowanie projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Nr Projektu: POIR.01.01.01-00-0837/17
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: RSQ Technologies Sp. z o.o.
Adres: ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań
NIP: 7831749566
Adres korespondencyjny:
ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań
II.

OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO:

Marta Szczetyńska
marta.szczetynska@rsqtechnologies.com
tel. 570 370 675
III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w ramach zasady rozeznania rynku.
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 t.j. ze zm.).
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty
w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz.
1145 t.j. ze zm..).

IV.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY O ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę upoważnioną
do podpisania oferty (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć dokument,
z którego wynika umocowanie do podpisania oferty), strony oferty powinny być
ponumerowane.
4. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę
upoważnioną do podpisania oferty.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
ostateczna cena wyrażona w polskich złotych lub euro. Cena musi zawierać wszystkie
koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi zawierać m.in. następujące elementy:
1. nazwa i adres Wykonawcy,
2. datę przygotowania i termin ważności oferty,
3. cenę całkowitą netto i brutto,
4. czas realizacji zamówienia,
5. dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
6. warunki i termin płatności,
7. podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

V.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doradztwo w zakresie opracowania i uruchomienia produkcji mocowań urządzeń medycznych
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1. Określenie wymogów dotyczących wykonalności i rodzaju technologii wytworzenia
produktu oraz opracowanie możliwości uruchomienia produkcji mocowań zgodnie ze
standardami wymaganymi w procesie certyfikacji wyrobu medycznego.
Warunkiem kontynuacji realizacji zamówienia (etapów zamówienia od 2 do 4) jest
uzyskanie pozytywnego wyniku próby technologicznej wynikającej z realizacji
etapu 1 zamówienia.
2. Usługa doradcza dotycząca opracowania narzędzia w postaci wykrojnika wraz z oceną
możliwości wdrożenia do produkcji.
3. Opracowanie strategii produkcji z uwzględnieniem jej automatyzacji i optymalizacji.
4. Usługa doradcza dotycząca przygotowania prototypu mocowania:
Wymagania: brak przewodzenia, potwierdzona biozgodność komponentów
wykorzystanych do produkcji mocowania, certyfikat lub dokument potwierdzający
nietoksyczność/brak efektu uczuleniowego w kontakcie ze skórą;
Przeznaczenie wyrobu: pozycjonowanie urządzenia na ciele pacjenta;
Masa i wymiary urządzeń pozycjonowanych – wymiary: do 50 mm średnicy,
wysokość do 25 mm, masa do 30g;

Czas i miejsca kontaktu ze skórą - Maksymalnie 8 godzin, możliwe miejsca to: grzbiet
dłoni, przedramię, ramię, łopatka, kręgosłup (w dwóch miejscach), kość krzyżowa
(miednica), udo, łydka oraz stopa.
Rozstaw pomiędzy dwoma snapami – 19 mm.
VI.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI WYKONANIA USŁUGI
1. Przewidywany maksymalny termin realizacji zamówienia: listopad 2021
2. Termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2021 r. do godziny 14.00.
3. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce złożenia oferty:
a. Ofertę można przesłać mailowo na adres: marta.szczetynska@rsqtechnologies.com
wskazując w tytule wiadomości
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe USŁUGA DORADCZA”
b. Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.
c. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego
zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski
i zawiadomienia (z wyjątkiem oferty i umowy) Zamawiającego lub Wykonawców
mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym
konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.
Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail oraz telefon do komunikacji
z Zamawiającym: Marta Szczetyńska, tel.
570 370675 adres e-mail:
marta.szczetynska@rsqtechnologies.com.
4. Płatności związane z zakończeniem wykonywanych prac regulowane będą w terminie do
30 dni od daty wystawienia faktury na podstawie kompletnego, zaakceptowanego przez
Zamawiającego, protokołu zdawczo-odbiorczego usługi.
5. Termin związania ofertą:
Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.

VII.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający wybierze ofertę, której cena nie będzie wyższa niż ustalona na podstawie
zebranych ofert średnia cena rynkowa. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
będzie kierował się całkowitą łączną ceną oferty. Cena podana w ofercie powinna obejmować
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
prawo na każdym etapie postępowania do: odstąpienia od postępowania bez wyboru ofert lub
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, zmiany lub odwołania postępowania,
zmiany lub odwołania warunków postępowania, unieważnienia lub zamknięcia postępowania
bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienie
1. Informacje dotyczące administratora danych
•

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia będzie RSQ Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000750968, NIP:
7831789034.

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt
uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
•

•

•

Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
(MIiR/2014-2020/12(4)),
ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460 z późn. zm.),
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320 z późn.
zm.).

3. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
przetwarzane będą przez okres wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie dla
projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie (nie dłużej jednak niż 10 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia).
4. Komu przekazujemy Państwa dane?
•

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady

postępowanie o udzielenie zamówienia jest realizowane w sposób zapewniający
przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców.
•

Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, o której
mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r.
nr 119, str. 1) lub tajemnicą przedsiębiorstwa, o której mowa w Wytycznych Ministra
Inwestycji i Rozwoju z 22 sierpnia2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

•

Odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie
mogą być podmioty kontrolujące zamówienie, w szczególności właściwa instytucja
wdrażająca, pośrednicząca lub zarządzająca, Komisja Europejska, Europejski Trybunał
Obrachunkowy w zakresie jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
Dodatkowo odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem
o zamówienie mogą być, podmioty z którymi Zamawiający zawarł umowy
lub porozumienie na wsparcie w realizacji zamówień, w szczególności wsparcie prawne.
Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie
do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia.
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane
w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku wykazania chęci skorzystania przez Panią/Pana
ze swoich praw, możemy poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych, w celu
potwierdzenia Pani/Pana tożsamości.

7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia nie jest
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd,
że w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie
przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 – 2020, a w szczególności na podstawie Wytycznych Ministra
Inwestycji i Rozwoju z 22 sierpnia2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12(4))
W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami,
w następujący sposób:
• poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail kinga.nowak@rsqtechnologies.com lub;
• pisemnie na adres naszej siedziby: RSQ Technologies Sp. z o.o., ul. 27 Grudnia 3, 61-737
Poznań

