Dąbrowa, 15.12.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający
CLOUDQB Sp. z o.o.
ul. Innowatorów 8, Dąbrowa
62-070 Dopiewo
NIP

7773247048

Osoba do kontaktu:
Michał Kiełpiński
e-mail: m.kielpinski@candoo.pl
tel. 607 597 333
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oprogramowania, umożliwiającego ekstrakcję oraz
integrację zewnętrznych źródeł danych przez platformę Candoo Team, rekomendującej zespoły
freelancerów do realizacji określonych zleceń.

Oprogramowanie zawierać ma interface

programistyczny służący przeprowadzaniu wewnętrznych analiz BI dotyczących zachowań
użytkowników.
Kod CPV 73100000-3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oprogramowania umożliwiającego ekstrakcję oraz
integrację zewnętrznych źródeł danych o freelancerach przez platformę Candoo Team.
Platforma Candoo Team służy do zautomatyzowanego rekomendowania najlepiej dopasowanych do
zlecenia zespołów freelancerów. O sukcesie platformy Candoo Team decydować będzie trafność z
jaką dobierane będą zespoły freelancerów – wpływ na to mają czynniki ilościowe i jakościowe.
Celem oprogramowania będącego przedmiotem zapytania jest dostarczenie i analiza danych z
zewnętrznych źródeł o freelancerach, aby usprawnić działania platformy w tym zakresie.
Rosnąca popularność tej formy świadczenia pracy oraz stale powiększająca się liczba zawodów,
które pozwalają pracować jako freelancer powodują, że pojawia się bardzo duża ilość danych, które
potencjalnie były by przydatne w dopasowywaniu umiejętności, predyspozycji, kosztów oraz wielu
innych składowych profilu freelacera do konkretnych zleceń. Jest to jednak w znacznym stopniu
utrudnione ze względu na ich dyspersję. Stąd aby zwiększyć prawdopodobieństwo doboru
obiektywnie najlepszych freelancerów potrzebne jest narzędzie, które wesprze proces dobrania ich w
zespoły przez analizę i wnioskowanie na podstawie danych zewnętrznych, a docelowo danych
wewnętrznych Candoo Team. Ponadto oprogramowanie pomoże optymalizować ofertę platformy
Candoo Team – mając wiedzę np. o sezonowości zleceń, branżach zleceniodawców, specjalizacjach
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freelancerów, najczęściej pojawiających się stawkach za konkretne zlecenia.
Wymagania dotyczące oprogramowania:
• powinno umożliwić analizę dotyczącą tego, ile i jakie miejsca pracy są dostępne na rynku nie
tylko w chwili obecnej, ale w perspektywie najbliższych kilku miesięcy;
• powinno umożliwiać analizę kompetencji, m.in. dzięki określeniu, jakie umiejętności są aktualnie
szczególnie poszukiwane na rynku;
• ze strony podażowej powinno umożliwić określenie, najbardziej popularnych zawodów oraz
kompetencji freelancerów;
• ze strony popytu powinno umożliwić określenie najbardziej popularnych zleceń dla freelancerów;
• istotnym elementem jest opracowanie algorytmu do dynamicznej analizy danych o zleceniach,
klientach, zespołach i poszczególnych freelancerach;
• na podstawie algorytmu do dynamicznej analizy danych należy stworzyć interface
programistyczny do przeprowadzania wewnętrznych analiz BI dotyczących zachowań
użytkowników (klientów i freelancerów).
3. W przypadku pytań lub wątpliwości Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień. Pytania lub
wątpliwości Dostawcy powinny być kierowane pisemnie lub w wersji elektronicznej na adres
Zamawiającego wskazany w punkcie I, przy czym pytania lub wątpliwości nie mogą być składane
później aniżeli 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiający będzie
udzielał niezwłocznie, tj. w normalnym toku czynności.

III.

Warunki stawiane wykonawcy i wykluczenia:

1. Wykonawcą może być tylko jednostka posiadająca status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.).
2. Wykonawcą może być tylko jednostka posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy
o zasadach finansowania nauki.
3. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia.
5. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zamówienia.
6. Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem a wykonawcą, polegające na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić

uzasadnione
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wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
7. Wykonawca musi złożyć oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
zamawiającym oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzory oświadczeń znajdują
się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1 oraz zał. nr 2).
8. Realizacja zlecenia może trwać maksymalnie 18 miesięcy.

IV.

Termin składania ofert

Termin składania ofert: od 15.12.2015 r. do 22.12.2015 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub
komputerze i podpisać ją w sposób nieścieralny; oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej
(zamkniętej) kopercie i opisana w sposób następujący:
„Oferta na stworzenie oprogramowanie umożliwiające ekstrakcję oraz integrację zewnętrznych
źródeł danych. Nie otwierać do 23.12.2015 r.”
Do przygotowania oferty właściwy będzie formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego
zapytania.
VI.

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 22.12.2015 r. w siedzibie Zamawiającego tj. w
Dąbrowie (62-070 Dopiewo) przy ul. Innowatorów 8. W przypadku składania osobistego ofertę
należy złożyć w recepcji na parterze.
2. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 09:00 dnia 23.12.2015 r. w siedzibie Zamawiającego tj. w Dąbrowie
(62-070 Dopiewo) przy ul. Innowatorów 8.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VII.

Kryterium oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów (maksymalnie do
uzyskania – 100 pkt):
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• Cena – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto
otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę
będzie obliczana wg następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ • 100
Cena netto w rozpatrywanej ofercie
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów.
3. Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko oferty Wykonawców, którzy spełniają postawione
przez niego wymagania, określone w punkcie III niniejszego zapytania.

VIII.

Umowa

Treść umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron.
Wszystkie zapisy wzoru umowy mogą być modyfikowane. Umowa zawarta po wyłonieniu
najkorzystniejszej oferty, będzie umową warunkową pod warunkiem (zawieszającym) uzyskania
dofinansowania na realizację projektu. Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 3.

IX.

Załączniki

 Formularz ofertowy (zał. nr 1).
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym (zał. nr 2).
 Wzór umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego (zał. nr 3).
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Zał. nr 1 do zapytania ofertowego
...........................................................
(miejscowość i data)
WYKONAWCA (PIECZĄTKA)
..........................................................................
..........................................................................
(nazwa i adres siedziby wykonawcy)

..........................................................................
(telefon, fax )
……………………………………………………………………………
(adres e-mail)

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe CLOUDQB Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie na stworzenie
oprogramowania umożliwiającego ekstrakcję oraz integrację zewnętrznych źródeł danych
przekładam/przekładamy niniejszą ofertę.
Oferuję wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu
ofertowym.
Oświadczam, że będę związany ofertą w okresie do dnia 30.04.2016 r.
Oferuję wykonanie zlecenia:
w kwocie netto ………………….zł. (słownie: ………………………………………………………złotych)
+

podatek

VAT

wg.

stawki

…%

w

wysokości

…………

zł.

(słownie:

………………………………………………….. złotych)
Łączna

wartość

zamówienia

wynosi

…………………zł

brutto

(słownie:…………………………………………………….. złotych)
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Termin realizacji: …………………… miesięcy.
Oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadam status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.).
2. Posiadam kategorię naukową ………………, potwierdzoną w komunikacie Ministra Nauki I
Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom
naukowym (Dziennik Urzędowy MNiSW z dnia 9 lipca 2014 r., pozycja 38).
3. Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Posiadam potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia.
5. Posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zamówienia
Załączniki
1. ………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………..
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Zał. nr 2 do zapytania ofertowego
………..………………………………
(miejscowość i data)
WYKONAWCA (PIECZĄTKA)

……………………………………………………
……………………………………………………
(nazwa i adres siedziby wykonawcy)

…………………………………………………..
(telefon, fax )

……………………………………………………..
(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumiem 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:
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 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.

……………........................................
Pieczęć i podpis wykonawcy
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Zał. nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA WARUNKOWA
W dniu …………w ………………..pomiędzy:
…………………………….
…………………………….
…………………………….
zwanym dalej Zleceniodawcą
a,
…………………………….
…………………………….
…………………………….
zwanym dalej Zleceniobiorcą
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Strony oświadczają, że w przypadku otrzymania dofinansowania przez Wnioskodawcę na realizację projektu
w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Działanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla
MSP” nawiążą współpracę w zakresie przeprowadzenia prac badawczych w zakresie
……………………………………..
§2
Zleceniodawca oświadcza, że przeprowadzenie prac badawczych określonych w § 1 planuje w okresie od
………………………do ………………………………
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie w zakresie ………………………………….
§3
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia prac i przedstawienia ich wyników w okresie
……………………..dni od terminu zawartego w umowie badania/rozpoczęcia prac.
Jednocześnie zobowiązując się do zachowania w tajemnicy przedmiotu umowy oraz informacji, które
pozostają w bezpośrednim związku z przedmiotem badań do czasu wprowadzenia na rynek.
§4
Zleceniobiorca oświadcza, że prace badawcze opisane w § 1 przeprowadzi odpłatnie. Wysokość
wynagrodzenia Strony ustalają na ………………. złotych.
§5
W sprawach nie uregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§6
Umowa i wynikające z niej zobowiązania stron wchodzą w życie i obowiązują jedynie po spełnieniu się
warunku zawieszającego, jakim będzie uzyskanie przez Zleceniodawcę dotacji na realizację projektu w
ramach działania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MSP” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2014-2020.
§7
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca

…………………….........

Zleceniodawca

……………………........
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