
  

 

 

Zapytanie ofertowe – opracowanie nowego projektu wzorniczego naręcznego, mobilnego 

urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki 

fiskalnej.  

  

objętego Projektem o nazwie: „Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego 

urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej”  

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: 

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, zgodnie z 

zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018-2025.  

  

I. Zamawiający Nazwa:  

EMAR – Samoraj i spółka, spółka jawna NIP:  529-000-93-76 Adres:  05-870 Błonie, Kopytów 26 Tel.:  

22-725-45-46 Fax:  22-725-45-46 E-mail: przetargi@emar.pl  

  

II. Tryb udzielenia zamówienia: Konkurs ofert  

  

III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie profesjonalnego 

procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego elektro-

mechanicznego urządzenia służącego do rejestracji sprzedaży w punktach handlowych, 

usługowych (kasa, drukarka fiskalna), sprzedaży biletów w komunikacji samochodowej, jak 

również do kontroli biletów pasażerskich, o wskazanych poniżej cechach funkcjonalnych i 

parametrach technicznych. 

 mobilność – urządzenie przenośne, energooszczędne, poręczne i dostosowane do trzymania 

w jednej ręce, odporne na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne, przystosowane do 

użytkowania w warunkach terenowych, 

 budowa modułowa,  

 zwarta bryła bez wystających elementów, ostrych kantów,  

 zapewniająca pewny chwyt urządzenia, 

 przyciągający uwagę design,  

 Stopień ochrony IP52, 

 gabaryty: nie większe niż: 250x80x80mm,  

 obudowa sztywna, zwarta z jak najmniejszą liczbą części składowych dla zwiększenia 
sztywności i jednoczesnym zmniejszeniu gabarytów,  

 odporna na upadki, 

 opcjonalna stacja dokująca,  

 możliwość zamontowania w stacji dokującej w pozycji od pionowej do poziomej , 

 etui na urządzenie umożliwiające zamocowanie na pasku, w kaburze. 

Przedmiotem procesu projektowego będą prace objęte dwoma etapami: 

1. etap I:  

 proces design thinking – wypracowanie briefów na nowy design, 



  

 

 

 opracowanie trzech koncepcji projektu plastycznego urządzenia/urządzeń wraz ze stacją 
dokującą,  

 opracowanie wskazanego projektu,  

 wykonanie modelu/modeli bryły (wykonanie modelu obejmuje: urządzenie, stację 
dokującą oraz etui), 

2. etap II:  

 nadzór autorski podczas tworzenia konstrukcji urządzenia (wprowadzanie zmian do 
projektu), 

 nadzór nad wykonaniem modelu/modeli działającego urządzenia/urządzeń, 

 nadzór autorski podczas prac wdrożeniowych. 
 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

Wykonawca w ofercie zawrze termin wykonania zamówienia, przy czym termin realizacji etapu I nie 

może przekroczyć 29.02.2020 r.   

V. Miejsce oraz termin składania ofert :  

Termin składania ofert upływa po 7 dniach od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie 

http://emar.pl/ lub wysłania ogłoszenia pocztą elektroniczną. Ostateczny termin zakończenia 

przyjmowania ofert to 12.11.2019 r. włącznie. O terminie wpłynięcia ofert decyduje data 

wpłynięcia poczty elektronicznej na serwer firmowy EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna lub 

potwierdzenie przyjęcia listu lub przesyłki do sekretariatu firmy, co zostanie zapisane w książce 

korespondencji. Prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej, wpisując w temacie 

wiadomości „Oferta na opracowanie projektu naręcznego mobilnego urządzenia fiskalnego”. 

Ofertę proszę wysłać na adres e-mail: przetargi@emar.pl. Dopuszcza się składanie ofert w 

formie pisemnej (wydruku) wysłanie listem poleconym, kurierem lub przekazanie osobiście, w 

sekretariacie firmy EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna w godzinach od 7:30 do 15:30. Adres 

firmy: Kopytów 26, 05-870 Błonie.  Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia 

proszę wysyłać na adres przetargi@emar.pl Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 

20.11.2019 r. włącznie.  

 

VI. Warunki udziału w konkursie ofert: 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:   

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;   

b) posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne i kadrowe 

umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności zapewniają do 

realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w którego skład wchodzi co 

najmniej jeden profesjonalny projektant;   

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia;   

d) nie jest wobec nich prowadzone postępowanie upadłościowe, nie ogłoszono upadłości, 

nie postawiono Oferenta w stan likwidacji; 

e) Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia.  

2. Z ofertowania wykluczone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 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 



  

 

 

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.  

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie - 

Załącznik nr 1  

 

VII. Kryteria oceny oferty.  

 

Kryteria oceny ofert Waga Maksymalna liczba 
punktów 

K1 – cena netto 50 % 50 

K2 – zasoby kadrowe (specjaliści) / 
posiadana wiedza  

25 % 25 

K3 – zrealizowane - wdrożone projekty i ich 
tematyka 

25 % 25 

 

Ocena Oferty będzie dokonywana w oparciu o uzyskaną liczbę punktów w ramach przyjętych 

kryteriów oceny, obliczaną na podstawie poniższego wzoru:  

 

Zamawiający wybierze ofertę, która bezwzględnie spełnia warunki przedstawione w zapytaniu 

ofertowym , oraz taką, która osiągnie największą liczbę punktów.  

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:   

1. Punkty w ramach kryterium oceny K1 będą przyznawane wg następującej formuły:           

 
 

C min – cena minimalna w zbiorze   

C r – cena oferty rozpatrywanej  

A n – ilość punktów przyznana ofercie 

2. Kryterium oceny K2 - Pożądani przez Zamawiającego specjaliści: 

 Konstruktor z doświadczeniem w konstrukcji detali z tworzyw sztucznych,  

 Profesjonalny Projektant interfejsów, 



  

 

 

 Profesjonalny Projektant ze znajomością  branży fiskalnej lub pokrewnej, 

 Konstruktor/ Projektant z doświadczeniem w zakresie wzornictwa przemysłowego, 

 Doświadczony koordynator zespołu projektowego, 

 Specjalista ds. strategii marki. 

Punkty w ramach kryterium oceny K2 będą przyznawane wg następujących wag: 

 

Ilość specjalistów preferowanych przez 

Zamawiającego  

Waga Maksymalna liczba 

punktów 

Od 4 do 6 specjalistów 25% 25 

Od 2 do 4 specjalistów 15 % 15 

Od 1 do 2 specjalistów 5 % 5 

 

W zespole projektowym musi znaleźć się co najmniej jeden profesjonalny projektant. Przez 

profesjonalnego projektanta rozumie się projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w 

zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz 

inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, 

to znaczy ma w swoim port folio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. 

meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczenie usług. 

 

 

3. Punkty w ramach kryterium oceny zrealizowanych i wdrożonych projektów K3 będą 

przyznawane wg następujących wag:    

a) co najmniej jedno urządzenie fiskalne i/lub urządzenie mobilne do sprzedaży biletów 

– 25 %, 

b) co najmniej jedno urządzenie pokrewne (np. terminale, mierniki, kolektory danych 

itp.) – 15 %, 

c) pozostałe urządzenia, meble, urządzeń specjalistycznych – 8 %, 

przy czym punkty z kategorii K3 wyszczególnione w punktach a-c nie podlegają sumowaniu.  

 

VIII. Postanowienia  

1. Oferty muszą być złożone w języku polskim w sposób czytelny, zaś ceny usług netto wyrażone 

w PLN. Zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia.  

2. Oferty muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych ani ofert częściowych.  

3. Oferent składając ofertę obowiązany jest opisać spełnianie przez członków zespołu 

projektowego (bez podawania danych osobowych) kryteriów oceny zgodnie ze stanem 

faktycznym (kierunek i stopień wykształcenia, ilość lat doświadczenia w wykonywanym 

zawodzie), w szczególności profesjonalnego projektanta, a także udokumentować 

zrealizowane – wdrożone projekty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego 

przed upływem terminu na składanie ofert. 



  

 

 

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy i nie stanowi zobowiązania 

Zamawiającego do jej zawarcia.  

6. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym  

zapytaniem ofertowym.   

7. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:  

a) została złożona po wyznaczonym terminie,  

b) jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, 

c) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 

d) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w 

Zapytaniu ofertowym lub nie zostaną dostarczone na wezwanie i w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie,  

e) zaoferowana przez Oferenta cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

f) oferta zawiera rażąco niska cenę, za którą uważa się cenę niższą o co najmniej 30% 

od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert, zaś Oferent nie złożył wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, bądź złożone wyjaśnienia i dokumenty nie uzasadniają rażąco niskiej 

ceny, 

g) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

h) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

10. Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje 

nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania. 

11. Z tytułu nie wybrania oferty, odrzucenia oferty bądź unieważnienia zapytania ofertowego 

Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i 

złożeniem oferty przez Oferenta.  

13. W przypadku otrzymania ofert o jednakowym wyniku oceny kryteriów wyboru Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zażądania od Oferentów złożenia informacji dodatkowych, 

potwierdzających zdobyte doświadczenie określone okresem funkcjonowania firmy i ilości 

wdrożonych projektów, a także stopni naukowych specjalistów wchodzących w skład 

oferowanego zespołu projektowego, bez przeprowadzenia nowego postępowania 

ofertowego, celem dokonania ostatecznego wyboru.  

14. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy – wyznaczając mu w tym celu odpowiedni 

termin, nie dłuższy niż 30 dni. Jeżeli oferent uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający 

może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod 

warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą. 

15. Zamawiający nie przewiduje publicznego rozstrzygnięcia ofert, ogłoszenie oceny ofert pojawi 

się na stronie firmowej http://emar.pl/. 



  

 

 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w 

przypadku, gdy:  

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane lub wcześniej przyznane zostały cofnięte.  

d) błędów w treści zapytania ofertowego o kluczowym znaczeniu, ujawnione po 

zakończeniu postępowania, które mogą wpłynąć na zaburzenie zasad uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.  

17. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w 

sytuacji:  

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki 

podatku VAT,  

b) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w 

zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmiany przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa,  

c) konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, 

spowodowanego:  

 wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia 

nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron 

umowy,  

 koniecznością zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa 

Zamawiającego, w szczególności zapewnienia ciągłości produkcji lub 

koordynacji dostawy i montażu urządzeń z dostawami innych maszyn i 

urządzeń do zakładu Zamawiającego,  

 wydłużeniem za zgodą instytucji pośredniczącej terminu realizacji projektu, w 

ramach którego udzielane jest niniejsze zamówienie.  

18. Do niniejszego postępowania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Nie stosuje 

się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

DZIĘKUJEMY ZA ZŁOŻONĄ OFERTĘ  

  

Z poważaniem  

  

Kazimierz Woliński Współwłaściciel EMAR – Samoraj i spółka, spółka jawna  

  

Tel.: +48 22 7254546   

 



  

 

 

 

 


