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Proiekr p11: 11 Stworzc11ie moddu 11ar,ęd-;ia za11to111atrzm1·r111ego .1umrowa11i11 i k11drml'((Ui11 ufjd: w .\TJ/e111ie 11krerhtaq-i11r111 

11 odpo11iedzi na 11ybór 11~konawc~ 11 ramach Furuluszu Bad:ri• i \-\'drnżer\ - \'ouchrr Badawczy, rea lizowanego w ramach Osi 

priorytNowej 1 \\"zmocnicnie innowacyjności i konkurrncyjuości gospodarki region n, Działan i a 1.2 Promowanie inwcstyc_ji 

przedsi~biorstw w badania i innowac_je, Poddzialania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych, Schemat: projekty 

gra niowe. Regionalnego Progra mu Operacyjnego Wojem\dztwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. 

I. Zamawiając~· IDE'ffl Agnieszka Stachowiak 
NIP 7792 I 9n2s. REGON 302765097 
85 --138 Bydgoszcz. ul.Grunwaldzka 23 1/205 

2. Opis przedmiotu zamówien ia 
Przedmiotem zamó11·ienia jest wy konanie u sługi badawczo-rozwo_jowe_j polegąjącej na stworzeniu modelu na rzc;dzia zautomatyzo11·ancgo 

szparowania i kadrowania zdjęć w systemie akredytacyjnym 

Zamawiający nie dopuścił / ~możliwości składania ofert częściowych . 

3. Przebieg procedury 
a) Procedurę przygoto11al i przepr011adzi l: fama IDE'ffl Agnieszka Stachowiak 

b) Procedurę realizowano 111iędz: 11 .05 .2021 r. (ogłosze nie zapytan ia ofertowego. rozes łanie do potencja lnych olere11tó,, ). a 

2 O .05.202 1 r. (informacja o li) ni kach). Na dzień 19.05.2021. do godz. 23.59 ustalono dat ę upłynięc ia termin u sk ładania ofert. 

c) Zapytanie ofertowe 11-raz z załącznikami (tj . Załącznik nr I. Wzór formularza ofertowego. Załącznik nr 2. Oświadczenie 

o posiadaniu potenc_jalu do realizacji zamówienia. Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązar\) przesiano do 3 poniższych 

podmiotÓ\1 na ich oficjalne adresy e-mail (w za łączeniu kopia \1yslanej wiadomości e-mail): 

1. Wyższa Szkoła Gospodarki II Bydgoszczy. ul. Garbary 2. 85 -229 Bydgoszcz 

Mail: rektorat ab\ d.p. 

2. Uni wersy tet Kazimierza \\ 'icl~icgo ul. Jana Karo la Chodkiewicza 30. 85-064 Bydgoszcz 

Mail: rektorat a ubi .edu.pl 

3. Wyższa Szkoła Kultur) Społecznej i Med ialnej. ul. Droga Starotoru1\ska 3, 87-100 Toru,\ 

Mail: rektorat -a \lsksim.edu .pl 

4. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie: od 11 .05.202 1 do dnia 19.05.202 1 do godz. 23.59 wpły n ę ła I okna: 

Data zlo:i:cnia Kanał złożenia oferty 

Lp. Oferent Adres korespondencyj ny oferty 
!mail, poczta/kurier, 

osobiścil·I 

I. Wyższa Szko ła 
u I. Garbary 2. 85-229 13ydgoszcz 17.05.2021 r. dostarc1011a osnbi,ki.: 

Gospodarki w Bydgoszczy 

Osoba upoważnion a do reprezentowania zam al\· i ającego złoży ł a oświ adczeni e o braku pnwi,Jzar\ 1 Okrcntcrn 11 skan11 1: 111 p,\\\yic_i. 
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5. \\"c1) ·fikac.ia s11elnirnia wymogów formalnych i warunków udziału 

Oferent 

:i 
Oferta wol) n~ła " . terminie 

C Oferta soorzadzona na odpowiednim formularzu " . sposób czytelny 
:.. Oferta została oodpisana przez Oferenta 
"' < Oferta oraz rozostale dokument:·- dla któ1: eh Zamawiający okreś l ił wz01:' \ I' 
'-' 

-= = fom1ie załaczników zostały soorzadzone zgodnie z \\-Zorem i zawiera: 
"' c< 

datc soorzadzenia = -~ 
i: 'O adres lub siedzibe Oferenta., e-mai l. numer telefonu -= = 
"e"L wypełnione wszystkie \1ymagane pola 
C, 

oś"·iadczenia o posiadaniu potenc jatu do realizac ji zamówienia Zal. nr 2 E ..... oświadczenia o braku powiązań Zal. nr 3 · 
~ 

Oferent nic jest podmiotem powiązaimn z Zamawiajacym 

Spełnienie wszystkich wymogów for111 :1łnych i warunki1w udzia łu w post~pow:rniu 

6. Ocena kryteriów wyboru najkorzystniejszej ofert,· 
Najkorzystniejsza ofe1ia "}brana zosta ła " 0parciu 0 kryterium: 
Cena - I 00% dla całościowego zamÓ\\'icnia \I ramach 0pisu pr1edmiotu zap) 1ania. 

Złożone oferty otrzymały punktacj~ uwzgl1•dnioną w poniższej taheli: 

Unia EuropC?jska 
l 1rorc-J,! I Fin!11U 

Aetwcfu 'ł(1'J rot11l~o • 
Wy?s1a Szkoła Gosrodarki 

w Bvdgos7czy 
tak 
tak 
tak 

lak 

tak 
tak 
tak 
tak 
tak 
tak 

TAK 

\\'yi.sza Szl-.ola Gospodarki" Bydgoszczy 

Kryterium \\·aga kryterium 
:\laks. liczha 

punktó\\ Proponowana cena l'rL)·znana liczba 
hrullo (PL:\) nunktów* 

Cena - 100% dla cało~cio11ego 
zamó11·icnia \I ramach opisu 100°0 100 123.000.00 100 

orzedmiotu zao, taniJ 

Pon ie\1aż II odpo\1 icdzi na 1apytanie oteno11e 11vl: n,la jl'dna otc11a - Ofrrc·n1 W: i,1a Siko la Gospodarki II Bydgo,7czy 
o trzymał I 00 pkt i 70;:tal \,ybmn: do realizatj i pr1edmiotu 1ap: iania ofrno"cgo. 

Po<lsumo11 anie 

\\' dniu 20.05.2021 r. o li) nil-.u zap: tania oteno"c:go 1ostal flO\' iadnmion: oli.'rl'1ll \\': i ,1a S1kola (iospodarl-.i" H: dgoszc,y. \\. 
wyniku przcpro\\adzonego ros1,po" ania do rcali1acji ": brana 1ostala ofrna 1l0Jo11a prtl'/ \\ : isni Szkoła Gospodarki 11 
Uydgos1.c7y. Lączna \1 aność ofen: 11 :no,i 123.000 1! hru1to. !'.,11na11ia_i,!c: ,k,1mak1uje ,i~ 1 Olerc111em " edu podr isania 

111 11011 y na rea l i1.ację usługi 7.godnie I Regulaminem Konkur,u na,t,!pi lu pn 1loic·niu 11 11iosku o doli11:111sm1an ic 

projek1wro1poc1.ęciu jego reali1.acji. 

7. W~lrnz 1..alącwiki111 

' 

Zal. 

lał. 2 

lał. 3 

/.ał. -l 

W 1.ór l.llP: tania ofeno" ego. 1a11 iera_ią,: opi, pr1c·dmio1u 1am,nvie11ia. kr: teria ocen:. 11-zór 

fonn ularn ofeno"ego. oś11 iaduc,i 
Pot\\ierd7cniu odbioru od I oti::renta ora1 ll)druk 11 iado11w,ci e-mail z propoz:c.ią składania ofert 

pr?eslaną do ~ po 1cncjalny,h ") k,11nrn có11 
Olena 7loio11a II odpo" iedzi na zap: tanie olcr1011c· ( I >11Uka) 
Pol\, ic·rd1enic pr1eka1ania 11: ni ku po, l\'PO" ani a uli:r1011,go 
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Ja niżej podpisany oświadczam o braku występowania powiąza11 osobowych lub 
kapitalo,,)1ch z Oferentem Wyższa Szkoła Gospotlnrki w Bydgoszay, która złożyła ofertę w ramach Zapytania 

ofertowego ( dot. Projekt p11: .. Stwor:e11ie mode/11 narzęd;;ia : r11110111a~1 1w1111111ego szp1trmv1111ia i fladrowania zdjęć w 

systemie akredytac_1j11y111) przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie: ,,Fundusz Bada11 i 
Wdroże11 - Voucher Badawczy'', Oś priorytetowa 
I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu , Działanie 1.2 Promowanie inwestycji 

przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddzialanie 1.2. I Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Oświadczam , że w stosunku do Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy nie występują powiązania kapitałowe 
lub osobowe. przez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązai\ 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 malże11skim , w stosunku pokrewie11stwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewie11stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Bydgoszcz. 20 .05.202 1 r. 

i µ' I / 

~ wl-l., 
... ~ .... . .... . .... . . . . 
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Cł,.,_,....,11 ~i'<I t'i1l~o • 
li) clµo,1c1. 20.05.202 1 r. 

!DF'\Tl . \ gn ic~lka Stachm, i:1k 
ul.<..,111n" ald1"a 2.1 I ,211~. X~-~ .18 lh dgn,1u 
l\11' 7792 l 9i., 2~. RH,ON .,\127(,~1)97 

Wyiva S1.kol:i ( iospodarki w llydgc,,1c,i . 
ul. ( ,arliary 2. 85 -229 111 clgo~1c1. 

lNFORM/\C.I ,\ u WYNIKU l'OSTU'UW/\Nli\ Ul-FR l'OWl·:uo OR/\/, WYBORZE l'R/.LZ 

7./\Mi\ \VIA.11\CEGO Ni\JKOR/.YSTNll.::.ISZLJ OFERTY 

W dniu 20.05.2021 Zamawiający tj. lirma IDENTI Agnieszka Stachowiak dokonała rozst rzygnięcia konk ursu ofert w 
post9powaniu oferto": m dla projektu pn. .,Stworzenie modelu na rzędz ia zautomatyzowanego szparowania i 
kadrowania zdj ęć w systrmic akredytacyjnym". realizowanego w zakresie grantu przyznanego w ramach Funduszu 
Badań i \\.droże1i - Voucher Bada"czy. realizowanego w ramach Osi priorytetowej l Wzmocnienie innoll'acy_jności i 
konkurenc) _iności gospodarki regionu. Działania 1.2 Promowanie inwestycji przeds iębiorstw w badania i inno11acje. 
Poddzialania: 1.2. 1 Wsparcie procesó"' badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty graniowe. Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woje"·ództ\\a Ku_ja\\'sko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wykona\\·ca \\'ylonion) " post~powaniu : 

\\'y:i'.sza Szko ła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garba!')' 2, 85-229 Bydgoszcz 

Liczba przyznai1) eh punktów: 

I 00.00 pkt. 

Wybrana oferta. spełniając \\'arunk i postawione w post,powaniu. okaza ła s ię najkorzys111iejsz,). 

Podp;, .. ... 4r' .. Jł,>,cvl, t,j \ cl~ ........ .. ............... . 
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