Zapytanie ofertowe nr LI-21.10-02
na realizację zamówienia w postaci wykonywania usług
eksperymentalno-rozwojowych w zakresie projektowania FPGA
W związku realizacją projektu pn. „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”,
realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, firma IT Partners Telco Sp. z o.o. zaprasza wszystkich
chętnych do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

1 Informacje o ogłoszeniu
1. Zamawiającym jest firma IT Partners Telco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tarnogórskiej
12, 03-679 w Warszawie. NIP 5262879935, REGON 140219684, KRS 0000239000.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania w dowolnym
momencie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia potencjału kadrowego
Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę, poprzez rozmowę oraz
zadania testowe ze wskazanym projektantem FPGA.
4. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie zawartej pisemnie umowy.

2 Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy składać na specjalnie przygotowanym Formularzu oferty cenowej
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w biurze projektu (ul. Tarnogórska 12, 03679 Warszawa) lub w formie elektronicznej (jako plik w formacie PDF) na adres
zamowienia@itpartners.com.pl nie później niż do dnia 28.10.2021 r.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Informacji odnośnie Zapytania udzielić może Ola Sadurska e-mail:
ola.sadurska@itpartners.com.pl

3 Przedmiot zamówienia
1. Kwalifikacja zamówienia:
CPV 73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług eksperymentalno-rozwojowych
polegających na tworzenie projektów FPGA m.in. z zakresu algorytmów Digital Pre-Distortion
oraz Crest Factor Reduction oraz innych funkcjonalności Digital Front-Endu stacji bazowej
LTE.
Poszczególne, konkretne zadania będą zlecane w ramach ofert i zamówień cząstkowych i
będą odzwierciedlały wyodrębnione działania w ramach realizacji etapów projektu. Ich
zakres merytoryczny oraz czas niezbędny do zrealizowania będą każdorazowo przedmiotem
uzgodnień między Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Harmonogram realizacji zamówienia:
Okres realizacji zamówienia – od podpisania umowy do dnia końca etapu 3 realizacji
projektu, przypadającego obecnie na dzień 28.02.2023 r.
Czas realizacji poszczególnych przydzielonych zadań w ramach zamówienia będą
podlegały uzgodnieniom z Zamawiającym.
4. Minimalny potencjał kadrowy:
Dysponowanie co najmniej jednym projektantem FPGA posiadającym:
• minimum 10 letnie doświadczeniem w zakresie tworzenia projektów FPGA z
wykorzystaniem języków Verilog oraz VHDL;
• udokumentowane doświadczenie z pracy przy projekcie, którego
przedmiotem była szybka szeregowa transmisja sygnałów.
5. Wykonawca udzieli gwarancji/rękojmi na wykonane usługi na okres co najmniej 12
miesięcy.

4 Przygotowanie oferty
Zamawiający wymaga złożenia oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia oraz następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza
ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1),
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (oświadczenie zawarte jest w treści
Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1),
3. Opis potencjału kadrowego Oferenta (wykaz projektów, doświadczenia i kwalifikacji
przynajmniej jednego projektanta FPGA) niezbędnego do realizacji Zamówienia
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

5. Ocena ofert
1. Kryteria oceny
W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona
wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) KC – kryterium ceny roboczogodziny w PLN. Waga: 90%. Maksymalna liczba
punktów: 90 pkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty:
KC = Cena minimalna roboczogodziny/Cena roboczogodziny oferty x 100 pkt.
KC – liczba punktów dla aktualnie badanej oferty w ramach kryterium ceny
roboczogodziny w PLN
Cena minimalna roboczogodziny – najniższa cena roboczogodziny wśród
wszystkich rozpatrywanych ofert
Cena roboczogodziny oferty – cena roboczogodziny w aktualnie badanej
ofercie Najwyższą liczbę punktów (90 pkt.) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę roboczogodziny netto.
Najwyższą liczbę punktów (90 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
roboczogodziny.
b) DG – kryterium długości gwarancji. Waga 10%. Maksymalna liczba punktów: 10
pkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty:
Wydłużenie w przedstawionej ofercie okresu gwarancji/rękojmi na
zrealizowane usługi do 24 miesięcy – 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta to 100 punktów. Oferta, która
zdobędzie najwyższą liczbę punktów w oparciu o ww. kryteria zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
2. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się osoby
powiązane osobowo lub 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 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,
• 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.
Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w załączniku nr 1

6. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IT Partners Telco sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Żupniczej 17; Tel: 22 8239151;
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Maja Żurkowska; adres email:
m.zurkowska@itpartners.com.pl;
Przedstawione w ofercie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowe nr LI-21.10-02.
a) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §12 Umowy o
dofinansowanie projektu, dalej „Umowa”;
b) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;
c) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
d) 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;
e) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanie nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu z
postępowania oraz jego załączników,
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Opis potencjału kadrowego

