Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia AII/88/ADVISOR/2022.09/02 z dnia 2020.09.15

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmitu dotyczącego szacowania
wartości zamówienia nr AII/88/ADVISOR/2022.09/02
Zamawiający, w związku z realizacją
projektu pn.: „Uniwersalny, auto-adaptacyjny system
prognozowania szeregów czasowych” (Universal Auto-Adaptive Time Series Forecasting Framework), w
ramach Programu European Partnership on Innovative SMEs/Eurostars-3, call 17 (numer umowy:
Innovative SMEs/2/88/ADVISOR/2022) stosując zasadę konkurencyjności przewidzianą
w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
zaprasza do składania szacowanych wartości ofert na dostawcę zasobów obliczeniowych w modelu
chmury prywatnej lub publicznej.
Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV:
Kod CPV: 72317000-0 Usługi przechowywania danych
Kod CPV: 72310000-1 Usługi przetwarzania danych
Szcowaną wartość oferty należy przekazać poprzez wypełniony Załącznik nr 2 - Formularz dotyczący
szacowania wartości zamówienia nr AII/88/ADVISOR/2022/02.
Czas trwania zamówienia: 2022.10.01 - 2025.07.31
Zasoby chmurowe, które dostarczy Oferent, powinny posiadać parametry nie gorsze niż zasoby
obliczeniowe w modelu chmury publicznej lub prywatnej wskazane poniżej:
● Serwery lub maszyny wirtualne z minimum 6 kartami Nvidia GPU z chipsetem Pascal, nie gorsze
niż GeForce GTX 1080 lub równoważne. Każdy z serwerów powinien posiadać procesor
minimum Intel i7 i minimum 32 GB RAM.
● Serwery lub maszyny wirtualne z minimum 3 kartami Nvidia GPU z chipsetem Volta lub Turing,
nie gorsze niż GeForce RTX 2080 lub równoważne. Każdy z serwerów powinien posiadać
procesor minimum Intel i7 i minimum 64 GB RAM.
● Sieć LAN 10GB
● Dyski 1 TB per server
● System operacyjny nie starszy niż Ubuntu 18.04
Ww. serwery lub maszyny wirtualne powinny być udostępnione na okres co najmniej 34 miesięcy do
pełnego i wyłącznego użytku Zamawiającego. Oferent powinien świadczyć usługi utrzymaniowe dla
serwerów (naprawa/zastąpienie, restart, wymiana części, instalacja i rekonfiguracja oprogramowania)
Oferent powinien dysponować serwerownią minimum 25 m2 oraz posiadać dwa, niezależne łącza
internetowe.
Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości i sprawnego przebiegu prac B+R w projekcie:
- usługa powinna być świadczona w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu,
- odbiór usługi i zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będą się odbywać w okresach miesięcznych
na podstawie wystawionych faktur VAT za dany miesiąc.

Wykluczenia z udziału w postępowaniu
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Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty niespełniające warunków udziału w
postępowaniu, wymienionych w części VI zapytania ofertowego.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są również podmioty powiązane kapitałowo lub
osobowo z Zamawiającym.
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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
Oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% 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, że nie zachodzą przesłanki do wykluczenia Oferenta z udziału w
postępowaniu, jeżeli Oferent złoży oświadczenia, o których mowa w części VI zapytania
ofertowego, oraz dodatkowo złoży oświadczenie, że nie jest powiązany kapitałowo lub
osobowo z Zamawiającym
Oferty złożone przez osoby podlegające wykluczeniu z udziału w postępowaniu, nie będą
rozpatrywane.
Sposób przygotowania oferty
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. Złożenie większej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego Oferenta.
2. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wycofać lub zmienić złożoną
ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
Jeżeli osoba działa na podstawie upoważnienia, do oferty należy dołączyć kopię tego
upoważnienia.
5. Oferta musi zawierać:
a. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy AII/88/ADVISOR/2022.09/02
b. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
AII/88/ADVISOR/2022.09/02
c. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
AII/88/ADVISOR/2022.09/02
d. Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RODO AII/88/ADVISOR/2022.09/02.
6. Oferta musi zawierać kalkulację ceny zgodnie z poniższymi wymogami:
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a. należy wskazać koszt brutto (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, jeśli
dotyczy) za 1 godzinę świadczenia usługi,
b. cena ma charakter ryczałtowy, tzn. obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy
i nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy,
c. cenę należy podać w złotych polskich. Wartości wyrażone w innej walucie
zostaną przeliczone na złote polskie z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
według średniego kursu NBP danej waluty z dnia publikacji zapytania
ofertowego.
7. Oferta musi zawierać odniesienie do wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
kryteriów oceny ofert oraz wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
Sposób i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w terminie do 2022.09.26 r. do końca dnia.
2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferty
należy
składać
w
formie elektronicznej na adres e-mail:
pawel.skrzypek@aiinvestments.pl – w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta –
zapytanie ofertowe nr AII/88/ADVISOR/2022.09/02”.
4. W przypadku zamiaru wycofania lub zmiany oferty należy postępować zgodnie ze
sposobem opisanym w pkt 3 powyżej. W odniesieniu do ofert składanych w formie
mailowej w tytule wiadomości należy wpisać: „Zmiana oferty – zapytanie ofertowe nr
AII/88/ADVISOR/2022.09/02” albo „Wycofanie oferty – zapytanie ofertowe nr
AII/88/ADVISOR/2022.09/02”.
Sposób porozumiewania się z Oferentami
1. W przypadku wątpliwości co do treści zapytania ofertowego Oferenci mogą zwrócić się
do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwych kwestii, jak również doprecyzowanie
użytych sformułowań. Pytania/wnioski o wyjaśnienia należy przesyłać wyłącznie za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Pytania/wnioski o wyjaśnienia należy przesłać nie później niż 2 dni robocze przed
upływem terminu składania ofert. Pytania/wnioski o wyjaśnienia przesłane po
wyznaczonym terminie pozostaną bez odpowiedzi.
3. Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień wyłącznie w ten sposób, że otrzymane od
Oferentów pytania wraz z odpowiedziami/wyjaśnieniami publikuje na swojwj stronie
WWW. Zamawiający nie udziela odpowiedzi/wyjaśnień drogą telefoniczną czy mailową.
Zamawiający udzieli odpowiedzi/wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni
roboczych od wpływu pytania/wniosku od Oferenta.
4. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z pytaniem/prośbą o wyjaśnienie treści
złożonej oferty, o ile nie będzie to naruszać zasad uczciwej konkurencji. Oferent ma
obowiązek udzielić odpowiedzi/wyjaśnienia na pytanie Zamawiającego w wyznaczonym
terminie, który będzie nie krótszy niż 2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu
wysłania pytania/prośby o wyjaśnienie. Pytania do Oferentów są przesyłane drogą
mailową na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma obowiązek zapewnić
Strona 3 z 7

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia AII/88/ADVISOR/2022.09/02 z dnia 2020.09.15

prawidłowo działającą skrzynkę poczty elektronicznej na potrzeby kontaktu z
Zamawiającym.
5. Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do uzupełnienia brakujących lub
nieprawidłowo złożonych oświadczeń, wyznaczając termin na uzupełnienie nie krótszy
niż 2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu wysłania wezwania. Wezwania są
przesyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma
obowiązek zapewnić prawidłowo działającą skrzynkę poczty elektronicznej na potrzeby
kontaktu z Zamawiającym. Brak uzupełnienia oświadczeń w wyznaczonym terminie
spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający nie wzywa Oferenta do uzupełnień, jeżeli
oferta z innych przyczyn podlega odrzuceniu.
Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:
− Cena brutto – waga 100%
Ocenie punktowej zostaną poddane jedynie oferty zgodne z warunkami zapytania ofertowego,
w szczególności zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, i złożone przez podmioty nie
podlegające wykluczeniu.
Oferta otrzyma zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z wzoru
C = Wmin/Wi * 100
gdzie:
C – liczba punktów otrzymana w ramach kryterium Cena
Wmin – najniższy koszt brutto za godzinę zaoferowany wśród wszystkich ofert podlegających
ocenie punktowej
Wi – koszt brutto za godzinę zaoferowany w badanej ofercie
W ramach kryterium oferta może uzyskać max. 100 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Warunki zmiany istotnych postanowień umowy z Wykonawcą
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy
zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:
1. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ
na realizację umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
2. zmiana parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, wynikających m.in. z
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ofertową – o
ile zmiana będzie na korzyść Zamawiającego;
3. przedłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których
Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć ani im przeciwdziałać,
przy czym realizacja zamówienia nie może wykroczyć poza ostatni dzień trwania projektu.;
4. przedłużenie terminu realizacji umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi
konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, przy czym
realizacja zamówienia nie może wykroczyć poza ostatni dzień trwania projektu.;
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5. zmiany parametrów przedmiotu umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru umowy –
zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w
zapytaniu ofertowym albo ofercie, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy;
6. zmiana sposobu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym
wynikających z decyzji instytucji finansującej realizację projektu, w ramach którego
udzielane jest zamówienie, zobowiązującej Zamawiającego do wprowadzenia zmian w
projekcie skutkujących koniecznością zmian w umowie z Wykonawcą;
7. zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw lub usług, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu
Umowy netto;
8. inne zmiany nie prowadzące do zmiany charakteru umowy, o ile zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
9. Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
10. inne zmiany, o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 215.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie;
11. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania
ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany
lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscu publikacji
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zapytania.
2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały
zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na
dokonanie zmian w ofertach.
3. Aktualna treść zapytania ofertowego to treść zapytania wraz z ewentualnymi zmianami,
uzupełnieniami oraz odpowiedziami/wyjaśnieniami udzielonymi na pytania Oferentów.
Oferenci są zobowiązani do aktywnego śledzenia ewentualnych zmian, uzupełnień lub
wyjaśnień publikowanych przez Zamawiającego.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.
7. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego
zobowiązania do zawarcia umowy z Wykonawcą.
8. Wybrany Oferent zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy
telefonicznie lub mailowo.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w toku oceny ofert lub przed zawarciem
umowy z wybranym Oferentem prawdziwości złożonych przezeń oświadczeń, jak również
żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń.
10. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez Oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z
Oferentem, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, bez
przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.
11. Zamawiający ma prawo poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
12. Jeżeli Oferent przedstawia w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winien
jednoznacznie wskazać, które sekcje oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie
mogą być ujawniane podmiotom trzecim.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia
uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w
umowie zawartej z Wykonawcą.
14. Zamawiający zastrzega, że:
● ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert;
● ma prawo unieważnić postępowanie ofertowe w dowolnym terminie bez podania
przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
● ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego,
które staną się jego integralną częścią;
● może przedłużyć termin składania ofert,
przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego
żadne roszczenia.
15. Dane osobowe
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W odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofertach Zamawiający z chwilą złożenia
oferty stanie się administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Zamawiający będzie przetwarzał te dane w celu oceny ofert, zawarcia umowy z wybranym
wykonawcą oraz na potrzeby realizacji zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO.
Zamawiający będzie przekazywał dane osobowe zawarte w złożonych ofertach, na
podstawie właściwych przepisów prawa, upoważnionym organom i instytucjom
uprawnionym do dokonywania kontroli projektów współfinansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dane te zostaną przekazane w szczególności
Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, zaś ich
administratorem będzie minister właściwy ds. rozwoju na podstawie art. 71 ust. 1.
Informacja dotycząca zakresu przetwarzania danych przez właściwe instytucje znajduje się
na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzani
a-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/.
Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe w okresie, w jakim jest on zobowiązany z
mocy właściwych przepisów prawa do przechowywania całej dokumentacji związanej z
projektem współfinansowanym z budżetu UE.
Załączniki
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy AII/88/ADVISOR/2022.09/02
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
AII/88/ADVISOR/2022.09/02
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym AII/88/ADVISOR/2022.09/02
Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RODO AII/88/ADVISOR/2022.09/02
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