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Warszawa, 22.07.2021 r.  

OGŁOSZENIE  

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej 130 000 zł netto  

Znak sprawy 14/06/2021/W 

  

1. Przedmiot zamówienia: 

Monitorowanie komercjalizacji Grupy Badawczej Inteligentna i Czysta Mobilność. 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. . 

Kod CPV: 73110000-6 

2. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu:  

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Wykonawca, który posiada poniższe 

doświadczenie: 

Pięć lat pracy w instytucjach branżowych związanych z motoryzacją i realizacja co najmniej 

3 projektów polegających na kojarzeniu biznesu z nauką. 

4. Kryteria oceny -  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

1) Cena (C): 70% (70 pkt) - sposób obliczenia wartości punktowej za cenę jest 

opisany w pkt 4.2.; 

2) Współpraca z korporacjami branżowymi - 30% (30 pkt) - sposób obliczenia 

wartości punktowej za cenę jest opisany w pkt 4.3. 

4.2. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium „Cena”. 

Liczba punktów przyznanych w tym kryterium zostanie wyliczona wg wzoru:  

C = (C min / C bad) x 70 pkt 

gdzie: 

Cmin. – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert 

Cbad. – cena brutto badanej oferty. 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie wybrana przez 

Zamawiającego jako najkorzystniejsza. 

4.3. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium współpraca z korporacjami 

branżowymi - 30%. 

Wykonawca, który udokumentuje co najmniej jedną współpracę z korporacjami branżowymi 

w zakresie realizacji projektów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów 

związanych z badaniami i rozwojem, otrzyma 30 punktów. 

 

Doświadczenie wskazane w pkt. 3 nie będzie oceniane w kryteriach oceny pkt 4.3.  
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5. Wymagane dokumenty:  

• formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, 

• Wykaz doświadczenia - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

• Wykaz współpracy z korporacjami branżowymi – Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Zaproszenia w terminie do 29. 07. 2021 r.  do godz. 1000. 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  a 

następnie:  

• złożyć osobiście w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i 

Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w pok. nr 504  

• lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 

Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ” ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa  

• lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

zamówienia@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl. Dokumenty powinny być sporządzone w 

postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

7. Istotne postanowienia umowy. 

Umowa o usługi rozliczana jest na koniec miesiąca kalendarzowego na podstawie faktury za 

miesiąc poprzedni, wystawionej na koniec danego miesiąca. 

Płatność w ciągu 14 dniu od daty doręczenia faktury. 

Umowa zostanie zawarta od daty podpisania do 31 grudnia 2021 roku, z możliwością 

wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
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