ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie wykonania ANALIZ POTRZEB RYNKU DLA WYZNACZANIA
STRATEGICZNYKCH KIERUNKÓW BADAŃ
w związku z realizacją projektu Inkubator Innowacyjności+
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+”
realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami
naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
(Działanie 4.4) zapraszamy do złożenia oferty na usługi spełniające poniższe wymagania:

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
Ul. Ks. Skorupki 6/8, 90-924 Łódź
NIP 727-27-48-041

REGON 100710721

Tel. 42 631 28 40

e-mail biuro@ctt-lodz.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dwóch analiz potrzeb rynku dla
wyznaczania strategicznych kierunków badań dla Politechniki Łódzkiej w związku z realizacją
projektu Inkubator Innowacyjności+.
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch analiz potrzeb rynku dla wyznaczania
strategicznych kierunków badań dla Politechniki Łódzkiej:
o analiza z rekomendacjami na rok akademicki 2017/2018,
o analiza z rekomendacjami na rok akademicki 2018/2019.
2. Raporty zawierać będą:
a) analizę potrzeb rynku krajowego (i rynków zagranicznych, w przypadkach
uzasadnionych prowadzonymi przez Politechnikę Łódzką badaniami
o międzynarodowym potencjale wdrożeniowym), w poszczególnych sektorach
gospodarki związanych z działalnością badawczą Politechniki Łódzkiej;

b) wskazanie strategicznych trendów badawczych na rynku krajowym oraz
wskazanie kluczowych strumieni finansowania badań rekomendowanych jako
strategiczne dla działalności badawczo-rozwojowej Politechniki Łódzkiej;
c) rekomendacje dotyczące wyboru tematów badań naukowych i prac rozwojowych
prowadzonych przez Politechnikę Łódzką w kontekście szansy na przyszłą
komercjalizację ich wyników.
3. Forma przekazania - raport z analizy w formie papierowej 3 egzemplarze i
elektronicznej. analizę potencjału badawczego oraz technologicznego PŁ (na
podstawie danych z lat poprzedzających) z podziałem na jednostki organizacyjne,
4. Raporty stanowić będą wsparcie, w procesie decyzyjnym, dotyczącym
dostosowywania działań badawczo-rozwojowych podejmowanych przez Politechnikę
Łódzką do potrzeb rynku.
5. Zamawiający zapewni dostęp do zestawiania technologii oraz usług badawczych i
projektów realizowanych na poszczególnych Wydziałach Politechniki Łódzkiej, dla
umożliwienia określenia potencjału badawczego i technologicznego Uczelni.
4. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Miejsce świadczenia usług: wg potrzeb Wykonawcy. W razie potrzeby również biuro
Zamawiającego oraz obszar Politechniki Łódzkiej.
2. Wykonawca zapewni świadczenie usług objętych zapytaniem w ramach dwóch
okresów raportowania:
a. dla analizy na rok akademicki 2017/2018 usługi świadczone będą w okresie
01.07 – 31.08.2017
b. dla analizy na rok akademicki 2018/2019 usługi świadczone będą w okresie
01.07 – 31.08.2018
5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Oszacowania kosztów proszę dokonać w wartości netto i brutto w przeliczeniu na cenę
usługi sporządzenia jednej analizy.
2. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacja przedmiotu
zamówienia to złoty polski (PLN).
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie każdorazowo po protokolarnym odbiorze
raportu z przeprowadzonej analizy dla każdego z raportów oddzielnie.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca:
1.
Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie związane z analizami rynku.
2.
Posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie i zaplecze kadrowe do
wykonania przedmiotu Zamówienia.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wymagania podstawowe:
1.
oferta powinna być przygotowana wg wzoru formularza oferty (Załącznik nr 1),
2.
oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
3.
podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone podpisem czytelnym lub
pieczęcią imienną,
4.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania,
5.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być sporządzona:
w języku polskim,
2.
każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną
do podpisywania oferty wraz z datą,
3.
oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice Wykonawcy,
o których zastrzegł on, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania.

1.

Kompletna oferta musi zawierać:
1.
wycenę przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem ceny netto/brutto za wykonanie usługi
(Załącznik nr 1),
2.
oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
(Załącznik nr 2),
3.
Elementy potwierdzające doświadczenie Wykonawcy, o których mowa w punkcie 6, w
tym zestawienie przeprowadzonych analiz rynku.
8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę wraz z oświadczeniami (skan podpisanych dokumentów) i innymi dokumentami
wskazanymi w punkcie 7
należy przesłać na adres biuro@ctt-lodz.pl w terminie
do dnia 1 czerwca 2017 roku do godziny 16:00.
9. KONTAKT Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu Zamówienia oraz kwestii formalnych związanych ze
złożeniem ofert, należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: biuro@ctt-lodz.pl
10. KRYTERIA OCENY OFERT
1.
2.

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.
O wyborze oferty będzie decydować łącznie: kryterium ceny netto świadczenia usług
będących przedmiotem zamówienia (60%), doświadczenie w sporządzaniu analiz rynku
(40%).

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty oraz ich uzupełnienia.

11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
12. UWAGI
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość nie
podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

