
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 

 

 

dotyczące wyboru personelu na stanowisko Starszego Specjalisty. 

 

Utworzenie stanowiska pracy jest planowane w ramach projektu polegającego na 

opracowaniu innowacyjnego, eksperckiego systemu informatycznego w obszarze zarządzania 

ryzykiem, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie 

prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Konkurs 

1/1.1.1/2015) w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

Spis treści 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego ......................................................................................................... 3 

2. Tryb udzielania zamówienia............................................................................................................ 3 

3. Data ogłoszenia zapytania ofertowego ............................................................................................ 3 

4. Data złożenia oferty ......................................................................................................................... 3 

5. Opis przedmiotu zapytania ofertowego ........................................................................................... 3 

6. Ogólny zakres zadań do wykonania: ............................................................................................... 3 

7. Warunki wymagane od wykonawców: ........................................................................................... 3 

8. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów ................................... 4 

9. Czas trwania i rodzaj umowy .......................................................................................................... 4 

10. Warunki udziału w postępowaniu ............................................................................................... 4 

11. Kryteria wyboru oferty ................................................................................................................ 4 

12. Oferta musi zawierać następujące elementy ................................................................................ 6 

13. Zmiana umowy ............................................................................................................................ 6 

14. Sposób składania oferty ............................................................................................................... 6 

Załączniki: ................................................................................................................................................ 7 

Załącznik nr 1 Wzór Oferty .................................................................................................................. 8 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań .................................................................................. 9 

Załącznik nr 3 Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślnie popełnione oraz o pełnej 

zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych................................... 10 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego 
Risk Coach Lab sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000582137, o kapitale zakładowym w 

wysokości 50.000,00 zł, o numerach: NIP 8792680491 oraz Regon: 362809563,  

2. Tryb udzielania zamówienia 
 

Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w załączniku  

nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Konkurs 1/1.1.1/2015). 

3. Data ogłoszenia zapytania ofertowego 
 

14/12/2015 

4. Data złożenia oferty 
 

Oferty można składać do dnia 23/12/2015 do godziny 12:00 

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta. 

5. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie osoby, która zostanie zatrudniona na stanowisku 

Starszy Specjalista w ramach projektu polegającego na opracowaniu innowacyjnego, eksperckiego 

systemu informatycznego w obszarze zarządzania ryzykiem, który ubiega się o dofinansowanie w 

ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R 

przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa” (Konkurs 1/1.1.1/2015) w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

6. Ogólny zakres zadań do wykonania:  
Wsparcie merytoryczne przy opracowaniu systemu do zarządzania ryzykiem w szczególności: 

opracowanie koncepcji systemu; przygotowanie koncepcji optymalizacji procesu zarządzania 

ryzykiem; testowanie wersji roboczych systemu; dokumentacja testów; pomoc w przygotowaniu 

interfejsu aplikacji; zapewnienie komunikacji pomiędzy partnerami i ekspertami. 

 
  

7. Warunki wymagane od wykonawców: 
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a) Wykształcenie wyższe;  

b) Doświadczenie we wdrażaniu korporacyjnych systemów informatycznych; 

c) Znajomość języka angielskiego; 

d) Znajomość specyfiki audytów ubezpieczeniowych; 

e) Doświadczenie w  obsłudze przedsiębiorstw i grup kapitałowych w zakresie 

ubezpieczeniowym lub zarządzania ryzykiem; 

f) Umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych. 

 

8. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących 

dokumentów  
a) CV  

b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 

c) formularz oferty; 

d) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych; 

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślnie popełnione oraz o pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.  
 

9. Czas trwania i rodzaj umowy 
Projekt będzie realizowany od 01/04/2016 - 31/03/2019 

Umowa o pracę. 
 

10. Warunki udziału w postępowaniu 

 

Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. podziałania ogłoszoną w dniu  

2 kwietnia br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

(http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/) z udziału  

w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 przeprowadzaniem 

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, 

 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.  

11. Kryteria wyboru oferty 
 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/
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a) doświadczenie wykonawców - 30%;  

Lp.  Wymaganie Max. Liczba 

pkt. 

Metodyka oceny 

1. Wykształcenie wyższe  10 Udokumentowane 
wykształcenie 
wyższe  

10 

Brak 
udokumentowanego 
wykształcenia 
wyższego  

0 

2.  Znajomość języka angielskiego 10 Udokumentowana 
znajomość języka 
angielskiego 

10 

Brak 
udokumentowanej 
znajomości języka 
angielskiego 

0 

3.  Doświadczenie w  obsłudze 

przedsiębiorstw i grup 

kapitałowych w zakresie 

ubezpieczeniowym lub 

zarządzania ryzykiem 

10 Doświadczenie 
praktyczne w  
obsłudze 
przedsiębiorstw i GK 
w zakresie 
ubezpieczeniowym 
lub zarządzania 
ryzykiem 

10 

Brak doświadczenia 
praktycznego w 
obsłudze 
przedsiębiorstw i GK 
w zakresie 
ubezpieczeniowym 
lub zarządzania 
ryzykiem 

0 

 

 

b) przedstawione warunki finansowe – 70% 

Cena brutto - maksymalnie C = 70 pkt.  

 

C=(Cmin./Cx)*70  

 

Gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.  

Cmin - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie  

Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty  

 

Ostateczna ocena punktowa oferty Sposób obliczania końcowej oceny oferty S:  

S= C +D  

Gdzie:  

C - ilość punktów uzyskana za kryterium „Cena” przez ocenianą ofertę  

D - ilość punktów uzyskana za kryterium „doświadczenie wykonawcy” przez ocenianą ofertę  

 

Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę, będąca sumą wszystkich 

kryteriów, wynosi 100. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 

liczbę punktów S obliczonych wg podanego wzoru nie podlegająca odrzuceniu.  Ocena będzie liczona 

z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent nie 

wskaże informacji umożliwiających ocenę jednego lub więcej kryteriów jego oferta może zostać 

uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.  
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Nadesłane oferty oceniane będą przez komisję konkursową, w skład której wchodzić będą pracownicy 

Zamawiającego. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.  

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał 

największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.  

Umowa o pracę zostanie zawarta po podpisaniu przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie 

projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

(Konkurs 1/1.1.1/2015).  

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań 

osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego 

zapytania). 

12. Oferta musi zawierać następujące elementy 

 Pełne dane identyfikujące oferenta (imię, nazwisko, adres),  

 Datę przygotowania i termin ważności oferty, 

 Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru 

oferty, 

 Cenę całkowitą brutto, 

 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),  

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.  

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 

13. Zmiana umowy 
 

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem 

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

z następujących powodów:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,  

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta, 

c) okoliczności siły wyższej,  

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,  

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, 

terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający 

zostanie zobowiązany. 

14. Sposób składania oferty 
 

Oferta może być złożona:  

1. Elektronicznie na adres: biuro@rclab.com.pl 
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lub w wersji papierowej do siedziby firmy:  

Risk Coach Lab sp. z o.o.   

ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 

87-100 Toruń 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do 

firmy. 

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do 

właściwej instytucji publicznej.  

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pan/pan: Bartłomiej 

Bartczak tel.795 528 686, e-mail: bartlomiej.bartczak@rclab.com.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.rclab.com.pl oraz w siedzibie 

Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Wzór Oferty 

2. Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

3. Wzór Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślnie popełnione oraz o pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  
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Załącznik nr 1 Wzór Oferty 
Zamawiający: 

Risk Coach Lab sp. z o.o.   

ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 

87-100 Toruń 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 2/POIR/2015 z dnia 14.12.2015 dotyczące wyboru personelu 

na stanowisko Starszy Specjalista, który będzie odpowiedzialny za część prac merytorycznych 

projektu składam poniższą ofertę:  

IMIĘ I NAZWISKO OFERENTA  

ADRES OFERENTA, TELEFON,  

ADRES E-MAIL 

 

Przedmiot zamówienia Wartość całkowita wynagrodzenia brutto 

Realizacja przedmiotu zamówienia 

zgodnie z pkt. 5,6,7 niniejszego 

zapytania ofertowego 

 

 

Termin związania ofertą 90 dni od terminu składania ofert  

 

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za wartość łączną wynagrodzenia  brutto  

…………………………………………………………………. 

Słownie (……………………………………………………………………………………………) 

1. Wynagrodzenie wskazane w tabeli uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez 

zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.  

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Zobowiązuję  się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie 45 dni 

od wyboru oferty. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu realizacji zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).  

 

……………………………                                                                …………………………… 

Miejscowość i data                                                                     podpis 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań 

 

Wykonawca: 

        ……………, dn. ……………… 

 

Imię i nazwisko………………………………………………  

Adres zamieszkania…………………………………………  

Nr PESEL…………………………………………………….  

 

Oświadczenie o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/POIR/2015, dotyczące wyboru personelu na 

stanowisko Starszy Specjalista, który będzie wykonywał część prac merytorycznych projektu. 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) 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. 

                      

…………………………………………… 

data i podpis   
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Załącznik nr 3 Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślnie 

popełnione oraz o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu 

z pełni praw publicznych 
 
 

................................................  

(miejscowość i data)  

 

Imię i nazwisko………………………………………………  

Adres zamieszkania…………………………………………  

Nr PESEL…………………………………………………….  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że:  

1) nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

2) korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 

kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" – (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, 

poz. 553 z późn. zm.).  

 

 

.......................................................  

(czytelny podpis) 


