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Zapytanie ofertowe nr WM/UE/02/06/2018 
w ramach projektu 

 
„Innowacyjny siłownik hydrauliczny umożliwiający zwiększenie efektywności pracy, poprawy 

bezpieczeństwa oraz niezawodności maszyn i urządzeń” 
 

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie 
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  

 
Działanie 1. Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje 
Działanie: 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa 
Poddziałanie: 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa 
Schemat: 1.2.A Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności 
intelektualnej  
 
25.06.2018r. 
Data upublicznienia zapytania ofertowego 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
WM Engineering S.A. 
Ul. Grabiszyńska 163 
53-439 Wrocław 
NIP 8943057006 
TEL. +48 71 336 72 02 

 
Adres do korespondencji: 
WM Engineering S.A. 
Ul. Grabiszyńska 163 
53-439 Wrocław 
E:mail: biuro@wm-engineering.pl 
 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Grędysa  
Tel. +48 883 777 330 
E-mail: a.gredysa@wm-engineering.pl 
 
I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia 
 

CPV przedmiotu zamówienia:  
73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 
73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach 
publicznych. Postepowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.  
 
II.2. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych w ramach 
realizacji prac badawczo rozwojowych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych jako 
Ekspert ds. badań i rozwoju poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenie/dzieło lub umowy 
o współpracy w ramach projektu „Innowacyjny siłownik hydrauliczny umożliwiający zwiększenie 
efektywności pracy, poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności maszyn i urządzeń”, którego 
rezultatem będzie stworzenie nowego rodzaju siłownika hydraulicznego oraz jego przetestowanie 
w warunkach rzeczywistych. 
 
Okres realizacji Projektu: 
01.07.2018 r. - 30.06.2020 r. 
Z czego 12 miesięcy to prace badawcze oraz 12 miesięcy prace rozwojowe. 
 
Do zadań Wykonawcy będzie należeć koordynowanie prac badawczo rozwojowych w roli Eksperta ds. 
prac badawczo-rozwojowych, a w szczególności: 

- opracowania konstrukcji siłowników wraz z wymaganym oprzyrządowaniem; 
- przeprowadzenia badań przemysłowych w ramach projektu; 
- Ekspert będzie odpowiedzialny za koordynację prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych 
w ramach realizowanego projektu, tym kontrolę jakości realizowanych prac. 
 
Inne postanowienia: 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  
 
Termin realizacji umowy: 
Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie do 30.06.2020 r. 
Zamawiający zakłada, iż łączne zaangażowanie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia 
wyniesie 50h/m-c. 

 
SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
III.1. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych): 
W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienia  publiczne,  z  wyjątkiem  zamówień  sektorowych, 
udzielane  przez  Beneficjenta  niebędącego  podmiotem  zobowiązanym  do  stosowania  ustawy  
Prawo zamówień publicznych zgodnie  z  art.  3  ustawy,  nie  mogą  być  udzielane  podmiotom  
powiązanym  z  nim  osobowo  lub kapitałowo.   Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  
się wzajemne  powiązania  między Beneficjentem  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  
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zobowiązań w  imieniu Beneficjenta  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Beneficjenta  czynności  
związane z  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy  a  Wykonawcą,  polegające 
w szczególności na: 

●  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
●  posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  o ile  niższy  próg  nie  wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą PO, 
●  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub zarządzającego,  prokurenta, 

pełnomocnika, 
●  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. 

  
Weryfikacja spełnienia warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie 
złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań  osobowych/kapitałowych 
z zamawiającym (wzór oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania – załącznik nr 2 do 
zapytania). 
 
III. 2. Uprawnienia do wykonania określonej czynności: 
Warunki udziału w postępowaniu:  
Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania minimalne: 
- wykształcenie wyższe lub doktorat; 
- minimum 5 lat doświadczenia współpracy z branżą górniczą; 

- potwierdzenie realizacji projektów w zakresie badań i rozwoju w współpracy z branżą górniczą oraz 
potwierdzenie minimum jednego zrealizowanego projektu z udziałem producenta maszyn górniczych. 
 
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożenia 
przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o spełnianiu ww. warunków będącego elementem 
formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający 
może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie eksperta, a także 
materiałów wymienionych w ww. formularzach. 
 
Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
 
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niezłożenie wyjaśnień we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie może być podstawą do odrzucenia oferty.  
 
Z przedstawionych treści dokumentów musi wynikać w sposób jednoznaczny i niebudzący żadnych 
wątpliwości spełnienie warunków udziału w postępowaniu, którego dany dokument dotyczy. 
 
III.3. Kryteria oceny ofert i informacja  o  wagach  punktowych przypisanych do  poszczególnych 
kryteriów oceny oferty: 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium (w zależności od zawartej 
umowy): umowa zlecenie/dzieło lub umowa o współpracy) 
 

1. cena netto/brutto ogółem – 70 pkt 
 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie  kryterium oceny oferty: 



 

4 
 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 70 pkt. 
Liczba punktów w kryterium ,,cena” zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: 
 

C = CMIN/CO x 70 pkt  
 
Gdzie: 

● C – cena netto/brutto 
● CO – cena netto/brutto ogółem oferty 
● CMIN – najniższa cena netto/brutto ogółem oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe 
 
W przypadku, gdy składana oferta dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia / dzieło 
– należy podać stawkę wynagrodzenia brutto obejmującą wszystkie narzuty wynikające 
z przepisów podatkowych i ZUS, w tym składki ZUS Ubezpieczonego i Płatnika składek.  
W przypadku, gdy składana oferta dotyczy zatrudnienia w ramach umowy o współpracy – 
należy podać stawkę netto bez podatku VAT. 

 
2. Doświadczenie w ramach współpracy z branżą górniczą (z instytucjami, stowarzyszeniami, 

firmami branżowymi). 
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 15 pkt. 
Dla osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia przez Oferenta posiadającej: 

a) Doświadczenie od co najmniej 5 do 10 lat – 5 pkt  
b) Doświadczenie od co najmniej 10 do 15 lat – 10 pkt  
c) Doświadczenie co najmniej 15 lat – 15 pkt 

 
3. Potwierdzenie realizacji projektów w zakresie badań i rozwoju w współpracy z branżą górniczą 

oraz potwierdzenie minimum jednego zrealizowanego projektu z udziałem producenta maszyn 
górniczych. 
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 15 pkt. 
Dla osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia przez Oferenta posiadającej: 
a) Potwierdzony zrealizowany projekt z udziałem producenta maszyn górniczych od co 

najmniej 1 projektu do 2 projektów – 5 pkt 
b) Potwierdzony zrealizowany projekt z udziałem producenta maszyn górniczych od co 

najmniej 2 projektów do 5 projektów – 10 pkt 
c) Potwierdzony zrealizowany projekt z udziałem producenta maszyn górniczych od co 

najmniej 5 projektów - 15 pkt 
 
W ofercie należy odnieść się do wyżej wskazanego kryterium wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent 
nie wskaże informacji umożliwiających ocenę tych kryteriów jego oferta może zostać uznana za 
nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. we wskazanym kryterium. 
 
III.4. Określenie warunków zmian  umowy zawartej  w wyniku  przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu Umowy zawartej z podmiotem wybranym  
w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego z następujących 
powodów: 

● uzasadnionych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu; 
● uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia; 



 

5 
 

● obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, tj: 
❏ konieczność wprowadzenia zmian będącej następstwem zmian organizacyjnych po stronie 

Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej; 
❏ konieczność wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań, 

spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi 
wpływ na jakość realizacji przedmiotu Umowy; 

● wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie zawartej 
z Wykonawcą, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez 
Strony; 

● okoliczności siły wyższej; 
● zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy. Zmiany te muszą 

wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy i mogą prowadzić do 
modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnoszą; 

● otrzymania  decyzji  jednostki  finansującej  Projekt  zawierającej  zmiany zakresu  zadań, 
terminów  realizacji,  czy  też  ustalającej  dodatkowe  postanowienia,  do  których  Zamawiający 
zostanie zobowiązany. 

 
III.5. Miejsce i termin składania ofert:  
 
1. Termin składania ofert: 
 
02.07.2018r., godz. 23.59 

 
2. Sposób składania ofert: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą na adres: 
 
WM Engineering S.A. 
Ul. Grabiszyńska 163 
53-439 Wrocław 
 
lub 
drogą elektroniczną (skan podpisanych wymaganych dokumentów) na adres e-mail: 
biuro@wm-engineering.pl 

 
Oferty złożone po wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane. 
Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego prosimy kierować na adres 
e-mailowy: biuro@wm-engineering.pl. 
 
 

SEKCJA IV: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
IV.1. Warunki dotyczące ofert: 

1. Oferty należy składać obligatoryjnie na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 
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2. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do 
Zamawiającego, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Czas związania ofertą – do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym. 
4. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie 

z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe 
poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia. 

5. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto/brutto oraz ceną 
netto/brutto za godzinę zegarową (ceną jednostkową) - w zależności od rodzaju umowy: 
umowa zlecenie/dzieło lub umowa o współpracy. 

6. Oferta musi zawierać następujące elementy: 
● Pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP/PESEL, nr KRS/CEIDG - jeśli 

dotyczy); 
● Datę przygotowania i termin ważności oferty (oferta powinna być ważna co najmniej do 

31.07.2018 r.); 
● Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego 

(załącznik nr 2 do zapytania); 
● Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania); 
● Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail); 
● Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

 
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 
 
IV.2. Możliwość unieważnienia postępowania: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie 
jego trwania bez podania przyczyny. 
 
IV.3. Możliwość  składania  ofert częściowych i wariantowych: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 
 
IV.4. Finansowanie projektu:  
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
 
 

SEKCJA V: INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; 
d) braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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2.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w Sekcji V pkt 1, na stronie internetowej 
(www.wm-engineering.pl). 
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w Sekcji V pkt 1 nin. rozdz., jeżeli 
ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym. 5. 
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 
SEKCJA VI: ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania. Oferentom, 

do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie 
względem Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub 
zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie, że każdy z Oferentów ma obowiązek traktować informacje 
dotyczące projektu, jego zakresu oraz faktu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty i do 
udziału w postępowaniu jako poufne. 

3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia 
w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych oraz formalno-prawnych 
warunków Umowy, Zamawiający z uwagi na nie spełnienie się warunku o podpisaniu Umowy 
zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego 
Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji poszczególnych zadań 
przedstawionych w niniejszym zapytaniu, za zgodą Wykonawcy, jeżeli okaże się, że zmiany te 
są niezbędne z punktu widzenia efektywności realizacji Projektu. 

5.  Zamówienie wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie realizowane pod warunkiem 
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu PDS.01.02.01-
IP.01-02-238/17 poddziałania 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2.A Zakup 
i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej. 

 
SEKCJA VII: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) , dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
WM Engineering S.A. 
ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w związku z ofertą 
złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WM/UE/02/06/2018, wyrażenie zgody 
stanowi jeden z warunków udziału w postępowaniu. Przetwarzanie dotyczyć będzie danych 
przekazanych w ofercie oraz w umowie jeśli zostanie ona zawarta.  
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3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Zamawiający oraz osoby lub podmioty, 
którym na podstawie obowiązujących przepisów udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania.   

4. Okres przechowywania danych osobowych będzie ograniczony do absolutnego minimum, 
zgodnie z ramami czasowymi wyznaczonymi uprzednio  przez prawo. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
wynika z udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest  świadczenie przez Oferenta 
usług badawczych w ramach realizacji prac badawczo rozwojowych w ramach badań 
przemysłowych i prac rozwojowych jako Ekspert ds. badań i rozwoju poprzez zatrudnienie 
w ramach umowy zlecenie/dzieło lub umowy o współpracy. Zamawiający będzie przetwarzał 
Pani/Pana jedynie w celach związanych z wykonaniem zamówienia oraz rozliczenia środków 
pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 . 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
−   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Panu prawo do  
−    usunięcia danych osobowych; 
−    sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

jest ograniczone z uwagi na konieczność wykonania umowy na świadczenie usług badawczych 
w ramach realizacji prac badawczo rozwojowych w ramach badań przemysłowych i prac 
rozwojowych jako Ekspert ds. badań i rozwoju oraz wymogi prawne spoczywające na Zamawiającym 
w związku z pozyskaniem finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 
20 RODO 

 
 

SEKCJA VII: Załączniki 
 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr WN/UE/02/06/2018 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

1.  Informacje o oferencie  
 

1.1 Nazwisko kandydata na ekspert/ka  
 

 

1.2 Imię kandydata na ekspert/ka  
 

 

1.3 Adres do korespondencji  
 

 

1.4 Województwo (miejsca zamieszkania) 
 

 

1.5 Powiat 
 

 

1.6 Adres e-mail/tel. kontaktowy 
 

 

1.7 Miejsce pracy 
 

 

1.8 Prowadzę działalność gospodarczą, której 
zakres działania pokrywa się z przedmiotem 
zamówienia – należy zaznaczyć właściwą 
odpowiedź  

Tak  Nie  

W przypadku działalności gospodarczej, proszę 
podać dane podmiotu prowadzonego przez 
eksperta/ zatrudniającego eksperta 
 
 

 

2. Wymagania formalne  

2.1 Wykształcenie wyższe magisterskie 
  

Opis spełnienia wymagania:  
 

nazwa uczelni 
 

kierunek studiów rok  uzyskania 
dyplomu 

uzyskany tytuł 

 
 

   

 

2.2. Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży górniczej. 
 

Opis spełnienia wymagania:  
  

nazwa pracodawcy 
 

stanowisko okres zatrudnienia w latach 
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2.3. Potwierdzenie minimum jednego realizowanego  projektu w zakresie badań i rozwoju 
o tematyce napędów i sterowań hydraulicznych lub współpracy z przemysłem w zakresie 
wydobycia rud miedzi w kopalniach głębinowych, w tym potwierdzenie minimum jednego 
zrealizowanego projektu z udziałem producenta maszyn górniczych. 

Opis spełnienia wymagania:  
 

nazwa pracodawcy stanowisko tytuł projektu Okres realizacji 
 

 
 
 

   

    

    

    

    

 

Prosimy o podanie ceny za wykonanie opisanego zadania: 
 

CENA NETTO/BRUTTO ZA  JEDNĄ GODZINĘ ZEGAROWĄ JAKO EKSPERT ZGODNIE Z PRZEDMIOTEM 
ZAMÓWIENIA OPISANYM W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia / dzieło – należy podać stawkę 
wynagrodzenia brutto obejmującą wszystkie narzuty wynikające z przepisów podatkowych i ZUS, 
w tym składki ZUS Ubezpieczonego i Płatnika składek. 
W przypadku zatrudnienia w ramach umowy o współpracy – należy podać stawkę netto bez podatku 
VAT. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. OŚWIADCZENIA kandydata na eksperta/ekspertkę 
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3.1 Prowadzę działalność gospodarczą, której zakres działania pokrywa się z przedmiotem 
zamówienia: 

 

                                                                                            proszę wstawić znak „X’, jeśli TAK         
 
3.2 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udzielenia zamówienia i wykonania umowy 
zawartej na podstawie oferty, a także  rozliczenia przez Zamawiającego środków pozyskanych                    
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
zrozumiałam/em i akceptuje treść pouczenia zawartego w Sekcji VII zapytania. 
 

                                                                            proszę wstawić znak „X”   
 
3.3 Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację działań, finansowanych 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł, z uwzględnieniem czynności 
planowanych do wykonania w przedmiotowym projekcie nie przekracza miesięcznie 276 godzin.1 

                                                                             

proszę wstawić znak „X”   
 
3.4  Zobowiązuje  się do osobistego wykonywania powierzonych obowiązków 

                                                                            proszę wstawić znak „X”   

Data, imię i nazwisko Oferenta 
lub data, nazwa Oferenta 

 
 
 
 

Podpis (dla formy pisemnej) 

Oświadczam, iż spełniam następujące wymagania minimalne:  
 wykształcenie wyższe lub doktorat; 
 minimum 5 lat doświadczenia współpracy z branżą górniczą; 
 potwierdzenie realizacji projektów w zakresie badań i rozwoju o tematyce napędów i sterowań 

hydraulicznych lub współpracy z przemysłem w zakresie wydobycia rud miedzi w kopalniach 
głębinowych, w tym potwierdzenie minimum jednego zrealizowanego projektu z udziałem 
producenta maszyn górniczych. 

 
Data sporządzenia oferty:  ………………………………………………………………………. 
 
Data ważności oferty:  ……………………………………………………………………..........                            

  
………………………………………………………. 

(podpis Oferenta/osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 

                                                           
1 Stosowane oświadczenie dotyczące łącznego zaangażowania zawodowego zostanie podpisane na etapie umowy z Zamawiającym. 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi do 
zapytania ofertowego nr WM/UE/02/06/2018 
 
 
 
…………………………………                                                                                                     …………………………….  
Pieczątka Oferenta        Miejscowość, data 

 
 

 
 
 

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi 

 

 

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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. 

 

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania. 

 

 

 

……………………..………………………… 

Podpis 

 
 
 


