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ZAPYTANIE OFERTOWE
56/19/PU
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Zamawiającym”, z siedzibą w Warszawie (00-695)
przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) zaprasza do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

1. Tytuł zamówienia
Świadczenie usługi dostępu do bazy danych, poprzez sieć Internet (on-line), polegającą na badaniu
danych rejestrowych, finansowych oraz powiązań kapitałowo – osobowych podmiotów gospodarczych
na potrzeby NCBR.

2. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do godz. 23:59 dnia 28 czerwca 2019 r. (liczy się
godzina wpływu oferty na nw. adres e-mail) poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres:
ewa.biskupek-gozdziejewska@ncbr.gov.pl
W tytule/temacie proszę podać: „Oferta do zamówienia nr 56/19/PU dla NCBR”

3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania

- Ewa Biskupek - Goździejewska DFP, mail:ewa.biskupek-gozdziejewska@ncbr.gov.pl .

4. Skrócony opis przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji umowy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do bazy danych, poprzez sieć Internet (online), polegającą na badaniu danych rejestrowych, finansowych oraz powiązań kapitałowo – osobowych
podmiotów gospodarczych na potrzeby NCBR.

5. Miejsce realizacji zamówienia
Woj. Mazowieckie, Warszawa.

6. Cel zamówienia

Wsparcie działań DFP niezbędnych do weryfikacji sytuacji finansowej, danych rejestrowych oraz
powiązań osobowych lub kapitałowych beneficjentów oraz wnioskodawców NCBR poprzez
świadczenie usług dostępu do baz on-line.

7. Przedmiot zamówienia
1. Wymagane jest zapewnienie dostępu do bazy Wykonawcy, na podstawie której będzie istniała
możliwość generowania raportów w formacie: .pdf, .doc, .xls za pomocą powszechnie dostępnych
przeglądarek internetowych oraz możliwość przygotowania analizy/wizualizacji powiązań
kapitałowych i osobowych w formie czytelnych schematów graficznych lub w wersji tabelarycznej.
2. Przedmiotowy dostęp do bazy danych musi gwarantować dane przedstawione w poniższej tabeli:
Lp.

Zakres danych

1.

Dane finansowe i rejestrowe – aktualne oraz archiwalne

2.

Skład zarządu i rady nadzorczej/komisji rewizyjnej – aktualny oraz archiwalny

3.

Bilans, rachunek zysków i strat – aktualny oraz archiwalny

4.

Rachunek przepływów pieniężnych

5.

Wnioski o upadłość lub likwidację firmy

6.

Określenie praw do reprezentacji firmy, opis działalności przedsiębiorstw/spółek

7.

Zaległości

8.

Powiązania kapitałowe i osobowe podmiotu gospodarczego na rynku polskim
i zagranicznym

9.

Status działalności (aktywna, zawieszona, w likwidacji, w likwidacji upadłościowej,
wykreślona)

10.

Informacje o dotacjach ze środków UE

11.

Rekomendacje wiarygodności firmy

12.

Dane historyczne działalności gospodarczej osób wchodzących w skład organów
spółki

13.

Bieżące i historyczne odpisy z KRS, MSiG, CEIDG

3. Baza danych musi posiadać funkcjonalność sortowania wyników wyszukiwania.
4. Zamawiający wymaga, aby dostęp do bazy był nielimitowany, tj.: dostępny 24 godziny na dobę, 7
dni w tygodniu i umożliwiał korzystanie z bazy 10 użytkownikom korzystającym z 10 stanowisk
komputerowych jednocześnie. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy dostęp umożliwiał
nieograniczoną

liczebnie

możliwość

weryfikacji danych rejestrowych oraz nielimitowane

wyszukiwanie powiązań kapitałowych i osobowych (co najmniej do 5-go stopnia).

5. Czas generowania raportu nie może być dłuższy niż 24 godziny.
6. Wszelkie informacje muszą być prezentowane w języku polskim.
7. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy zostanie opracowana nowa baza Wykonawca zapewnia
aktualizację produktu do wyższej wersji.

8. Kod CPV





72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacje,
internetowe
i wsparcia;
72300000-8 – Usługi w zakresie baz danych;
72400000-4 – Usługi internetowe.

opracowywania oprogramowania,

9. Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości udzielenia zamówienia dodatkowego do wysokość
50% wartości przedmiotu zamówienia.

10. Harmonogram realizacji zamówienia

Świadczenie usługi, będącej przedmiotem zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania
umowy.

11. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania
1) sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Tak, na podstawie oświadczenia, które musi znajdować się w treści oferty.

12. Dodatkowe warunki:

1. Przed oceną złożonych w postępowaniu ofert Zamawiający przeprowadzi badanie usługi, będącej
przedmiotem zamówienia, w celu ustalenia posiadania przez usługę wszystkich funkcjonalności
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Badanie przeprowadzi członek komisji dokonującej
oceny ofert.
Do przeprowadzenia badania niezbędny będzie nieodpłatny dostęp do usługi, będącej przedmiotem
zamówienia, dlatego oferent musi zobowiązać się do udostępnienia korzystania z usługi, będącej
przedmiotem zamówienia, podczas trwania badania na okres maksymalnie 24 godzin (ponieważ
jest to maksymalny czas generowania raportu).
Informacja o terminie przeprowadzenia badania zostanie dostarczona drogą elektroniczną na adresy
oferentów, z których złożone zostały oferty w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej do godz. 15:00
dnia 12 lipca 2019 r.

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego (10 osób) z
obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca złoży wraz z ofertą
1)

Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, które musi znajdować się w
treści oferty.

14. Kryteria oraz sposób dokonania oceny ofert
Lp. Nazwa kryterium

Maksymalna liczba punktów

1.

Cena netto za
świadczenie usługi
objętej
przedmiotem
zamówienia

60 pkt

2.

Serwis polegający
na przywróceniu do
pełnej
funkcjonalności
usługi będącej
przedmiotem
zamówienia

40 pkt

Sposób przyznawania
punktacji
Punktacja będzie
przyznawana zgodnie
z wynikami wyliczenia
wskaźnika (max. 60
pkt)
Wc = Cmin/Cr x 60
Gdzie:
Wc – waga ceny netto
Cmin - cena
najtańszej oferty
Cr – cena
rozpatrywanej oferty
Punktacja będzie
przyznawana zgodnie
z poniższym
zestawieniem:
40 pkt – naprawa
awarii w czasie od 0 12 godz., od momentu
zgłoszenia
20 pkt – naprawa
awarii w przeciągu 12
- 24 godz. od momentu
zgłoszenia
0 pkt – naprawa
awarii powyżej 24
godz. od momentu
zgłoszenia

Przedstawione warunki handlowe mogą podlegać (zgodnie z decyzją Zamawiającego) negocjacjom w
trakcie realizacji procesu wyboru Wykonawcy.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która w ramach powyższych kryteriów otrzyma najwięcej
punktów.

15. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowaniu












Treść oferty jest niezgodna z Zapytaniem, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia;
Informacje dotyczące kar umownych, które zostaną przewidziane w umowie
W razie niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie dostawy loginów i haseł umożlwiających 10
pracownikom Zamawiającego korzystanie z Bazy Danych Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary w wysokości 1% wynagrodzenia brutto.
Za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w terminie usunięcia awarii, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary w wysokości 100 (stu) zł.
Z tytułu niezachowania pozostałych terminów wynikających z Umowy, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.
Za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienie w terminie generowania raportu, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary w wysokości 50 (pięćdziesięciu) zł za każdą rozpoczętą
godzinę opóźnienia w przypadku generowania raportu dłużej niż 24 godziny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, aż do wysokości poniesionej szkody, na zasadach
ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego, z
kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, choćby którakolwiek z wierzytelności
przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna.
W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty,
Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty w formie pisemnej.

16. Przewidywane możliwe zmiany istotnych postanowień umowy oraz warunki ich dokonania





Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach w zakresie
zmiany wynagrodzenia, w przypadkach zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli te
zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zmiany Umowy nie stanowią w szczególności zmiany: nazw/określeń Stron, siedziby Stron,
numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację
Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.

17. Informacje o zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie trzech
lat dotychczasowemu Wykonawcy oraz warunki, na jakich te zamówienia zostaną udzielone

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy uzupełniających lub dodatkowych
zamówień.

18. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej
ekonomicznie oferty, w tym do wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany warunków udzielania zamówienia
b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
c) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny;
w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego.
3. W sytuacji, gdy wybrany w ramach postępowania Wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania Umowy z kolejnym Wykonawcą,
który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z
przygotowaniem ofert przez Wykonawców, a w szczególności związanych z przystąpienie do
odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, przygotowaniem i złożeniem odpowiedzi.
5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

19. Wykaz załączników do Zapytania
1)

Formularz oferty.

