W ramach realizowanego projektu pn. „Y 9009 AI - Urządzenie do liczenia osób” o nr POIR.01.01.01-000950/20, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, przesyłamy:
ZAPYTANIE OFERTOWE 001ZO/08/2021_SS_Y
Tytuł: Wykonanie produkcji płyt drukowanych wraz z przeprowadzenie usługi programowania oraz
testowania wykonanych elementów w ramach badan przemysłowych dla projektu.
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 28.08.2021
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa Zamawiającego: Yoberi Sp. z .o.o.
Adres: Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
E-mail: przetargi@yoberi.com

Numer telefonu: +48 605 161 858
NIP: 5862267264
Tytuł projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0950/20

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Natalia Smolińska, natalia.smolinska@yoberi.com +48 605 161 858

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

Miejsce i sposób składania ofert:
1. Ofertę wraz z załącznikami można składać:
a) Poczta lub osobiście na adres Yoberi Sp. z o.o. Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
b) Lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres przetargi@yoberi.com w
postaci pliku w formacie pdf.

2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym, zaleca się̨ wykorzystanie formularza ofertowego załączonego do zapytania.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą̨ rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia
oferty do Zamawiającego.

Termin składania ofert: 06.08.2021, godz. 10:00
Planowany termin otwarcia ofert: 06.08.2021, godz. 12:00
Planowany termin podpisania umowy: 09.08.2021
Termin realizacji umowy: 30.08.2021

Kategoria ogłoszenia:
31712320-9 Indywidualne obwody drukowane

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: pomorskie, Powiat: Gdynia, Miejscowość: Gdynia
Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania w bazie konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Cel zamówienia:
Zamówienie jest planowane w ramach projektu pn: „Y 9009 AI - Urządzenie do liczenia osób” o nr
POIR.01.01.01-00-0950/20, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 - w ramach realizacji prac B+R.

Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie produkcji płyt drukowanych w ilości 14 sztuk, uwzględniając dwa warianty wykonania –
pliki produkcyjne dostępne po zapytaniu mailowym na adres Zamawiającego.
2. Przeprowadzenie programowania płyt oprogramowaniem dostarczonym przez Zamawiającego
3. Przeprowadzenie testów każdej wyprodukowanej płyty w zakresie:
▪ przygotowanie automatycznego oprogramowania testującego wraz z kodem źródłowym, który
zostanie przekazany zamawiającemu
▪ przetestowanie następujących peryferiów – I2C, UART, Ethernet, HDMI, WiFi, USB, odczyt
obrazu z kamery, PoE; testowanie ma odbyć się za pomocą programu testującego
umożliwiającego komunikację z płytą za pomocą portu szeregowego
▪ zmierzenie poszczególnych napięć zasilających na płytach
▪ przeprowadzenie testów temperaturowych pod maksymalnym obciążeniem. Wygrzewanie ma
trwać przynajmniej godzinę. Wynikiem ma być rozkład temperatury płyty uzyskany kamerą
termowizyjną oraz pomiar temperatury termoparą na procesorze.
▪ przeprowadzenie pomiarów emisji w obszarze pola bliskiego kluczowych elementów –
przetwornice, procesor

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Nie dotyczy
2. Wiedza i doświadczenie: Nie dotyczy
3. Potencjał techniczny: Nie dotyczy

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Nie dotyczy
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenia, iż nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Oświadczenia te stanowią integralna część formularza ofertowego.
Dodatkowe warunki udziału:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę̨ (z

uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
4. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego
Zapytania ofertowego. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Dostawcom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w
toku postepowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

5. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
a) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
b) zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad
jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
6. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Ceny w ofercie mają być cenami netto, jeśli ceny w ofercie będą̨ wyrażone w innej walucie niż złoty polski
to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w
dniu poprzedzającym wybór oferty.
8. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę̨.
Wykluczenia:
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są̨ związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą̨ prawnym lub członkami organów

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia.
Warunki zmiany umowy: Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać́ dokonane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postepowaniu: Oferent jest zobowiązany do podpisania formularza oferty oraz
oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym, których wzór stanowi załączniki
do Zapytania Ofertowego.

Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

OCENA OFERTY

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają̨
wymagania określone w dokumentach Zapytania Ofertowego.
2. Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi) będą oceniane na podstawie danych

przedstawionych w ofercie.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:
Kryterium Cenowe – Kryterium cena przedmiotu zamówienia (KC) – waga 100%.
Liczba punktów w kryterium „cena przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

(cena netto najtańszej spośród złożonych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty) x 100 x 100% (waga
kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej (KC)
Oferent określa cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie
wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym. Przedstawiona w ofercie cena brutto

będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie
dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
Cena powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN,
Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

4. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Ostateczna punktacja danej oferty będzie
stanowić sumę punktów uzyskanych przez daną ofertę we wskazanym kryterium. Wartość uzyskanych
punktów ofert określona zostanie wg wzoru: Wartość punktowa oferty = KC
5. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie

warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę
punktów.
7. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert, co
zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania

umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Wyjaśnianie i zmiany treści Zapytania Ofertowego:
1. Oferenci mogą̨ zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a Zamawiający
zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień.

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu
wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postepowaniu.
ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 001ZO/08/2021_SS_Y
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU POWIĄZAŃ

Dot. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001ZO/08/2021_SS_Y pn:

Wykonanie produkcji płyt drukowanych wraz z przeprowadzenie usługi programowania oraz
testowania wykonanych elementów w ramach badan przemysłowych dla projektu.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiot stanowi Wykonanie
produkcji płyt drukowanych wraz z przeprowadzenie usługi programowania oraz testowania wykonanych

elementów w ramach badan przemysłowych dla projektu, świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania:

Nazwa i dane adresowe wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*.
* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

................................................
Oferent (podpis, pieczęć)

Data: .....................................
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 001ZO/08/2021_SS_Y
FORMULARZ OFERTOWY

………………………………………………….., ………………………..
Miejscowość
data

Do
Yoberi Sp. z o.o.
Ul. Aleja Zwycięstwa 96/98,
81-451 Gdynia
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 001ZO/08/2021_SS_Y

z dnia 28.08.2021 r. dotyczące

przedmiotu zamówienia pn: Wykonanie produkcji płyt drukowanych wraz z przeprowadzenie usługi
programowania oraz testowania wykonanych elementów w ramach badan przemysłowych dla
projektu.

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy:
Nazwa Oferenta
Adres
NIP
Dane kontaktowe

II. Warunki cenowe oferty:
l.p.

Przedmiot zamówienia

1.

Wykonanie
drukowanych
uwzględniając
wykonania.

Cena netto*
płyt

produkcji
w

ilości
dwa

14

sztuk,

warianty

Cena brutto*

Waluta*

Przeprowadzenie programowania płyt

2.

oprogramowaniem

dostarczonym

przez Zamawiającego
3.

Przeprowadzenie

testów

każdej

wyprodukowanej płyty w zakresie w
wskazanym w Zapytaniu Ofertowym

*) dane obligatoryjne

Termin realizacji zamówienia: do 30.08.2021
Ważność oferty: …………….* dni od zakończenia terminu składania ofert

III.

Oświadczenia Wykonawcy

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu
ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2) Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową
realizację zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
4) Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie.
5) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*

Załączniki do oferty:

