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Zapytanie ofertowe nr 01/2020

Szanowni Państwo,

W związkuz planowanymAudytem projektu, w ramach projektu pk. "SIM"realizowanegona podstawie
umowy o numerze DOB/004/RON/ID2/2018 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej
także: "NCBR"), w ramach konkursu na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w załączeniu przesyłam Państwu nasze
Zapytanie o Ofertę,
Jednocześnie informuję, że podmioty zainteresowane, które wyrażą chęć udziału w postępowaniu
zakupowym będą zobowiązane do podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności i bezstronności nie później niż do dnia podpisania Umowy na realizację przedmiotowej usługi. Podpisanie ww.

Oświadczeniajest warunkiem koniecznym do udostępnienia szczegółowych informacji dotyczących
przedmiotu zapytania ofertowego, jak i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Audytu.
Na szczegółową ofertę z wyceną przedmiotu oferty oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do 04
stycznia 2021 roku.
Termin realizacji usługi: do 19. 02. 2021.
Równocześnie informujemy, że spośród firm, które złożą ofertę, wyłoniony zostanie jeden dostawca - na
warunkach opisanych w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

Z poważaniem,

^AL %^
Monika Słoniewska
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Zapytanie ofertowe nr 01, 2020

Zamawiający
WB Electronics SA, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

l. Postanowienia ogólne
ZamawiaJĘcy nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Audytu projektu - w odniesieniu do wszystkich członków konsorcjum go
realizujących oraz dostarczenie Sprawozdania z Audytu.

Zalecane jest zweryfikowanie odpowiedniej procentowej próby dokumentów księgowych wskazanej w opracowanych
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju .Wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe",
zamieszczonych na stronie internetowej Centrum www. ncbr. gov. pl
III.Termin realizacji
Do19. 02. 2021.
IV. Kryteria oceny ofert
Cena 100%

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta zawierać musi co najmniej następujące elementy:
a. Dokładne wskazanie nazwy i adresu Oferenta oraz numeru telefonu kontaktowego i kontaktowego adresu e-mail.
b. Opis przedmiotu Oferty.
c. Wskazanie ceny netto przedmiotu Oferty w polskich złotych. W przypadku podania ceny w innej walucie, zostanie
ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień oceny Oferty.
d. Wskazanie innych istotnych warunków dotyczących zamówienia takich jak termin realizacji, miejsce realizacji itp.
e. Wskazanie terminu ważności oferty, który nie może upływać wcześniej niż 19 lutego 2021 r.
Oferty można składać na wzorze - załącznik nr 1
2. Zaoferowana cena netto powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie
koszty związanez realizacjązamówienia.
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VI. Warunki płatności
Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia będzie płatne dostawcy w terminie do 7 dni od daty wystawienia
faktury sprzedaży jednak nie później niż do 28, 02. 2021,
VII.Termin związaniaofertą
19 lutego 2021 roku
YIII.Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego
Monika Sfoniewska:m sloniewskafflwb.com. pl. tel. +48 605 994 755

Odpowiedzi iwyjaśnieniasąudzielanedodniaSO 12. 2020dogodziny15. 00
IX. Miejsce oraz terminy składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04 stycznia 2021 roku w godzinach 9. 00 -15. 00, w jednej z poniższych
form:

a. w formie papierowej osobiście w siedzibie WB Electronics SA znajdującej się w Ożarowie
Mazowieckim, kod 05-850, ul. Poznańska 129/133 lub

b.

drogą pocztową na powyższy adres (liczy siędata dostarczenia przesyłki do siedziby Spółki) lub

c.

pocztą elektroniczną na adres info0wb. com. pl

Koperty zawierające ofertę powinny zawierać dopisek "Oferta Audytu - dla Pani Moniki Słoniewskiej".
Oferty przesłane pocztą elektroniczną powinny mieć tytuł "Oferta Audytu - dla Pani Moniki Słoniewskiej".
2. Oferty złożone po terminie będązwracane składającym bez otwierania lub nie będą uwzględnione.
3. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić lub wycofać swoją Ofertę.
4. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może zwrócić się do Dostawców celem uzyskania wyjaśnień
dotyczących treści złożonych Ofert. Zapytania należy kierować na adres właściwy dla składania Ofert.
5. ZamawiaJĘcyzastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, jeżeli
uzna, że wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
X. Ocena ofert

1. Otwarcie Ofert odbędzie się w dniu 05. 01.2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie firmy WB Electronics SA,
ul. Poznańska129/133, 05-850 OżarówMazowiecki.

2. Złożone oferty zostaną poddane ocenie komisyjnej.
3. Pierwszym etapem oceny będzieocena merytoryczna, której celem będzieustalenie, czyOfertazawierawszystkie
elementy wskazane w punktach II, III i VI zapytania ofertowego. Ocena ma charakter 0/1. Oferty nie spełniające
wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów
formalnych.
WB Electronics SA.
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4. Oferty spełniające wymogi formalne poddane zostaną ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny
przedstawionych w tabeli poniżej:
Kryterium

Waga

Punktacja

Cena

100%

Cdi do 10

5. Oferty zostaną uszeregowane wg ceny od najniższej do najwyższej. Oferta z najniższą cenąotrzyma ocenę 10,
kolejne oferty otrzymają punktów9, 8, 7 itd. W raziezłożenia więcejniż 10ofertoferta na miejscu 1 1 i kolejnych
otrzyma po 1 punkcie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową.

6. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkie podmioty, które złożyły oferty
w ustalonym terminie.
7. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub rozpocząć nową procedurę pozyskiwania i oceny ofert.
8. Jeśli najniższa z oferowanych cen przekroczy zaplanowany budżet, Zamawiający może nie wybrać żadnej z Ofert
lub też może przystąpić do negocjacji cenowych z trzema Oferentami, których oferty uzyskały najwyższą liczbę
punktów.
9. Wybór oferty stanowi podstawę do podpisania Umowy na realizację usługi wraz z Oświadczeniem o zachowaniu
poufności i bezstronności.
XI. Uwagi końcowe
Postępowanie konkursowe zainicjowane przestaniem niniejszego zapytania ofertowego jest związane z realizacJĘ
Umowy pomiędzy WB Electronics Oako Liderem konsorcjum) a NCBR i wynikaJĘcym z zapisów tej Umowy w § 19
Zamówieniatowarówi usług".

.

Ze względu na trwający okres pandemii COVIM 9 dopuszcza się przeprowadzenie audytu w trybie online.
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Załącznik nr 1

(pieczęć Oferenta)

OFERTA do zapytania ofertowego nr 01/2020
Opis przedmiotu oferty:

Audyt projektu - w odniesieniu do wszystkich członków konsorcjum go realizujących oraz dostarczenie Sprawozdania z
Audytu.
Oferent:
. /nawa/
/adres/
/NIP/

Osoba kontaktowa ze strony oferenta:
/imię i nazwisko/
/adres emai!/

/teSefon kontaktowy/

Zamawiający:
WB Electronics SA
ul. Poznańska129/133, 05-850 OżarówMazowiecki, Polska

NIP: 526-216-83-87
Data ważności oferty: 19 lutego 2021 roku.
Cena:
Ilość

Nazwa

Cena jednostkowa

Cena netto

Cena brutto

netto

Audyt projektu w odniesieniu do wszystkich członków
konsorcjum

go

realizujących

oraz

dostarczenie

Sprawozdaniaz Audytu
SUMA

Termin realizacji:
Miejsce dostawy:
Warunki płatności:
Termi n związania ofertą;

do 19 lutego 2021 roku
OżarówMazowiecki, Polska
7 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży, najpóźniej do 28. 02. 2021
do 1 9 lutego 2021 roku

Inne istotne warunki zamówienia:

(miejsce, data)

(podpis, pieczęć)
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