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Łódź, dn.26.09.2017 

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2017 

Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu  

dla Foodsoft.pl sp. z o.o. 

w ramach działania 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”  

Poddziałania 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP”  

w ramach II Osi Priorytetowej “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Tytuł projektu:  

“Opracowanie wieloparametrowego automatu decyzyjnego działającego w czasie 

rzeczywistym, dla operatorów punktu gastronomicznego dla optymalizacji oferty przy 

przyjmowaniu zamówienia” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

FoodSoft.pl sp. z o.o. 

ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź 

KRS 0000505255, NIP 7292705365, REGON 101758233,  

e-mail: biuro@foodsoft.pl 

www.foodsoft.pl 

Osoba ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Mikołaj Kowalczyk, 

tel. 42 288 13 23  email: mkowalczyk@foodsoft.pl  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

a. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie automatu decyzyjnego, poprzez opracowanie 

oprogramowania w postaci algorytmów obliczeniowych, którego zadaniem będzie 

podpowiadanie operatorowi punktu gastronomicznego (sprzedawcy lub kelnerowi) sugestii 

sprzedażowych w trakcie procesu przyjmowania zamówienia na podstawie cech i zachowań 

klientów oraz cech otoczenia procesu zakupowego (miejsce i czas zakupu, warunki 

pogodowe, itp.). Automat będzie służył do stworzenia nowej usługi analizy wielu parametrów 

(w tym preferencje konsumentów) warunkujących decyzje zakupowe konsumentów, oraz do 

generowania podpowiedzi zakupowych (podpowiedzi ofert) dla operatorów punktu 

gastronomicznego, świadczonej przez Zamawiającego dla przedsiębiorstw gastronomicznych. 

b. Opisane w punkcie 2.a. narzędzie będzie spełniało szereg cech: 

 Automat będzie narzędziem informatycznym. Planowane zastosowanie: automat będzie 

oprogramowaniem współpracującym (optymalnie – zintegrowanym lub możliwym do 

zintegrowania) z systemami sprzedażowymi dla gastronomii wytwarzanymi przez 

Zamawiającego - firmę FoodSoft.pl sp. z o.o.  

 Automat będzie dokonywał podpowiedzi zakupowych w trybie on-line na podstawie cech 

kupującego, jego zachowania oraz cech otoczenia, tzn. na podstawie zmieniających się 

danych wejściowych o kupującym i otoczeniu, system będzie dokonywał doboru 

podpowiedzi w czasie rzeczywistym. 

 Automat będzie uwzględniał funkcję celu, jaką jest maksymalizacja dochodowości z 

pojedynczego rachunku w punkcie gastronomicznym. 

 Automat będzie posiadał cechy systemu eksperckiego i przy dokonywaniu wyboru 

produktu do zaoferowania będzie posługiwał się wiedzą płynącą z historycznych 

zachowań klientów. 

 Automat będzie posiadał cechy maszyny uczącej się, tzn. przy doborze produktów do 

zasugerowania będzie uwzględniał ewoluowanie zachowań zakupowych klientów. 

Poprzez stworzenie automatu decyzyjnego należy rozumieć opracowanie założeń systemowo-

architektonicznych systemu informatycznego (oprogramowania) oraz wykonanie i 

przetestowanie przez Wykonawcę prototypu takiego narzędzia na użytkownikach końcowych.  

mailto:biuro@foodsoft.pl
http://www.foodsoft.pl/
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W celu określenia założeń funkcjonalnych systemu wykonane zostaną przez Wykonawcę 

badania mające na celu ustalenie zależności (powiązania i wpływy) pomiędzy cechami klienta 

oraz cechami otoczenia zakupowego a zachowaniami zakupowymi klienta. 

Do zbadania tych zależności wykorzystane zostaną metody badawcze oparte o odkrywanie 

wiedzy (ang. Knowledge Discovery) z użyciem eksploracji danych (ang. Data Mining). 

Wyniki badań posłużą do opracowania przez Wykonawcę teoretycznego modelu działania 

automatu decyzyjnego. 

Na podstawie modelu opracowane zostaną przez Wykonawcę założenia systemowo-

architektoniczne rozwiązania oraz powstanie prototyp systemu. 

Warunkiem koniecznym jest uruchomienie prototypu i przetestowanie go u wybranych 

użytkowników końcowych (będących obecnymi klientami Zamawiającego) zrealizowane przez 

Wykonawcę i pod nadzorem Wykonawcy. 

Dla Zamawiającego celem realizacji projektu oraz zlecenia usługi badawczej Wykonawcy 

będzie doprowadzenie do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu / usługi, 

oraz wdrożenie opracowanego wyrobu lub usługi w działalności gospodarczej 

Zamawiającego. Wynik prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wykonawcę 

powinien umożliwić wdrożenie rezultatu w działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

c. Szacowana wartość zamówienia: powyżej 50 000 złotych. 

d. Niniejsze zapytanie obejmuje Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe (73100000-3) w 

ramach Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

a. Planowany termin realizacji prac przez Wykonawcę: nie dłuższy niż 18 miesięcy, 

b. Zakładany termin rozpoczęcia projektu: 01.01.2018r. 

c. Termin związania ofertą do 30.04.2018r. 

d. Uwaga: Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac przez wybranego w niniejszym 

postępowaniu Wykonawcę jest uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania 

przedmiotowego projektu. Zamawiający zamierza uzyskać dofinansowanie projektu w ramach 

konkursu przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla działania  

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

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla 

MŚP. Jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania, umowa z wybranym Wykonawcą nie 

zostanie podpisania, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem 

Zamawiającego. 

 

4. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

a. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne. 

b. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 Kryterium wyboru  Znaczenie  

1)  Cena  40%  (max. 40 pkt.) 

2)  Czas realizacji prac  10%  (max. 10 pkt.) 

3) 
Włączenie końcowych użytkowników w proces 

tworzenia prototypu i testowanie rozwiązania 
10%  (max. 10 pkt.) 

4)  
Wydajność automatu decyzyjnego 

(proponowanego rozwiązania) 
20%  (max. 20 pkt.) 

5)  Zastosowana technologia 20%  (max. 20 pkt.) 

 

1) Kryterium Ceny (C) będzie oceniane według wzoru:  
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𝑪 =
𝑪𝒏

𝑪𝒓
    

gdzie:  

C - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Ceny  

Cn - wartość oferty najkorzystniejszej, 

Cr - wartość oferty rozpatrywanej, 

 

2) Kryterium Czasu realizacji prac (T) przez Wykonawcę, które zostanie ocenione w 

następujący sposób: 

T = R/10 

gdzie parametr R wyznaczony jest z tabeli: 

Czas realizacji zamówienia  

(podany przez Wykonawcę w miesiącach) 
Liczba punktów (R) 

do 12 miesięcy 10 pkt. 

12-15 miesięcy 6 pkt. 

16-18 miesięcy 4 pkt. 

powyżej 18 miesięcy 0 pkt. 

 

3) Kryterium ilości użytkowników końcowych (U) włączonych przez Wykonawcę w testowanie 

prototypu rozwiązania, przy czym liczba użytkowników końcowych włączonych w proces  

tworzenia i testowania prototypu jest rozumiana jako liczba lokali gastronomicznych 

(miejsc instalacji rozwiązania / miejsc obsługi klientów-konsumentów realizujących 

zakupy), w których uruchomiony zostanie prototyp automatu decyzyjnego.  

Kryterium to zostanie ocenione w następujący sposób: 

U = Z/10 

gdzie parametr Z wyznaczony jest z tabeli: 

Ilość użytkowników końcowych włączonych 

przez Wykonawcę do testowania  
Liczba punktów (Z) 

5 i mniej 2 pkt. 

6-7 4 pkt. 

8-9 6 pkt. 

10  więcej  10 pkt. 

 

4) Kryterium Wydajności rozwiązania (W):  

Kluczowy z punktu widzenia Zamawiającego jest czas reakcji automatu decyzyjnego (W) 

rozumiany jako czas liczony od momentu przekazania danych wejściowych w postaci 

zbioru cech kupującego i innych wybranych cech otoczenia procesu zakupowego (miejsce 

i czas zakupu, warunki pogodowe, itp. - do momentu wygenerowania listy optymalnych 

podpowiedzi dla pojedynczego zamówienia konsumenta.  

Uwaga: Czas reakcji powinien uwzględniać dostępną w lokalach gastronomicznych 

infrastrukturę sprzętową - czas reakcji musi zostać podany przy założeniu, że prototyp 

będzie uruchomiony na komputerze o następujących parametrach sprzętowych: 

 Procesor Intel Celeron - J1900 2 GHz 

 Pamięć RAM - 2 GB DDR3 

 Dysk - HDD 320 GB 2,5’ 

 Grafika - Intel HD 

 Głośniki - 2W x 2 

 Ekran – 15” TFT-LED 1024x768 dotykowy rezystancyjny 

 System: Windows POSReady 7 
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Kryterium to zostanie ocenione w następujący sposób: 

W = M/10 

gdzie parametr M wyznaczony jest z tabeli: 

Czas reakcji (podany przez Wykonawcę w 

milisekundach) 
Liczba punktów (W) 

do 50 ms 10 pkt. 

51-60 ms 8 pkt. 

61-70 ms 6 pkt. 

71-80 ms 4 pkt. 

81-90 ms 2 pkt. 

91-100 ms 1 pkt. 

powyżej 100 ms 0 pkt. 

 

5) Kryterium technologiczne (H) 

W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał również technologię realizacji zamówienia, 

to jest sposób realizacji zamówienia na podstawie zaproponowanej przez Wykonawcę 

technologii wykonania automatu decyzyjnego. Technologia wykonania (H) będzie 

oceniana jako suma punktów z zakresu wybranego przez Wykonawcę języka 

programowania (L) oraz wybranej przez Wykonawcę technologii bazodanowej (D): 

𝑯 = (𝑳 + 𝑫)/10 

gdzie parametr L wyznaczony jest z tabeli: 

Język programowania Liczba punktów (L) 

.Net 10 pkt. 

Java 5 pkt. 

Inne 0 pkt. 

      oraz gdzie parametr D wyznaczony jest z tabeli: 

Silnik bazodanowy Liczba punktów (D) 

MS SQL 10 pkt. 

Oracle 2 pkt. 

Inne 0 pkt. 

 

6) Zostanie wybrana oferta z najwyższą sumą punktów według wzoru: 

X = 40*C + 10*T +10* U + 20*W + 20*H 

gdzie:  

C - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Ceny, 

T – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Czasu realizacji prac 

U - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Ilości użytkowników końcowych 

włączonych przez Wykonawcę 

W - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Wydajność rozwiązania 

H - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium technologii zaproponowanej przez 

Wykonawcę 

 

c. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą 

list intencyjny lub umowę warunkową na realizację przedmiotu zamówienia pod 

warunkiem zawieszającym – uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach 

konkursu w ramach Działania 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 

2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP” (przy takim warunku usługa zlecona Wykonawcy będzie 

rozpoczęta po zawarciu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości). 
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5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: 

a. Ofertę należy złożyć na wzorze formularza ofertowego będącego Załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, w formie pisemnej. 

b. Formularz ofertowy należy wypełnić w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze 

nieścieralnym atramentem.  

c. W ofercie musi zostać wskazana dana jednostka organizacyjna uczelni (np. Wydział uczelni) 

lub instytutu badawczego, która będzie Wykonawcą oraz która spełnia warunki realizacji 

zamówienia, to jest jednostka, która posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz np. przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa wart. 42 ust. 3 ustawy o 

zasadach finansowania nauki, albo inna jednostka o statusie wskazanym w pkt.7. 1)  

„WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” niniejszego zapytania ofertowego. 

d. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych 

oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.  

e. Wykonawca w ofercie musi wypełnić harmonogram prac, który zawiera informacje o 

propozycji rozwiązania zagadnienia przedmiotu zamówienia. Harmonogram zawiera 

minimum:  

 Propozycję zadań, jakie mają zostać zrealizowane w ramach prac badawczych, 

rozwojowych oraz wdrożeniowych. Zadania powinny przedstawiać logiczny ciąg prac.  

 Opis planowanych działań w ramach poszczególnych zadań oraz sposób ich realizacji.  

 Opis rezultatów poszczególnych zadań.  

 Planowany okres trwania poszczególnych zadań.  

 Cenę realizacji poszczególnych zadań, z podaniem sposobu wyceny.  

f. Wykonawca w ofercie musi wskazać osobę/osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia 

(kierownika projektu ze strony Wykonawcy) oraz osobę do kontaktu w sprawie złożonej oferty. 

g. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszym ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.  

h. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

i. Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia. 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

a. Oferty należy składać: 

 drogą pocztową na adres: FoodSoft sp. z o.o., ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź,  

 bądź mailowo na adres: biuro@foodsoft.pl. 

b. Termin składania ofert mija 06.10.2017r. o godzinie 10:00. Rozstrzygnięcie konkursu i 

ogłoszenie wyników przez Zamawiającego odbędzie się 06.10.2017r. do godz. 12:00.  

c. Oferty złożone / dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  

d. Zapytanie ofertowe jest zamieszczone na stronie www Zamawiającego www.foodsoft.pl oraz 

na portalu Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów PARP wymaganym w warunkach 

konkursu na Wykonawcę to jest na: http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420  

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

 „Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 

2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572 z późn. zm.); 

3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.); 

http://www.foodsoft.pl/
http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420
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4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) Polska Akademia Umiejętności; 
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami 

prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;  
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 
ustawy o zasadach finansowania nauki;

1
  

lub 

7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe 
jednostki naukowej; 

8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 

9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1710, z późn. zm.); 

10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.).” 

 

2) Nie są podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo 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 przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10 udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

 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, 

3) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 

przedmiotem zamówienia.  

4) Posiadają odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia., to 

jest osoby posiadające łącznie doświadczenie w obszarze IT oraz w obszarze matematyki 

i/lub statystyki i/lub ekonometrii itp.   

5) Posiadają odpowiedni potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 

dysponują minimum 1 laboratorium informatyczno-programistycznym.  

6) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

8. INFORMACJE DODATKOWE: 

a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych na przedmiot 

zamówienia.  

b. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania 

ofertowego i nie spełnia jego warunków.  

c. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy 

kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.  

                                                           
1 Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez ministra właściwego do 

spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w formie komunikatu o 

kategoriach przyznanych jednostkom naukowym. 
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d. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert, dokona oceny najkorzystniejszej oferty, 

co zostanie udokumentowane protokołem postepowania o udzielenie zamówienia. 

e. Informacja o wyniku postepowania zostanie umieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.foodsoft.pl oraz na portalu http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 w 

dniu 06.10.2017r. 

f. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą Ilość punktów, 

zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia lub listu intencyjnego. 

g. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez 

Zamawiającego z PARP Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 

“Bony na innowacje dla MŚP”. 

h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wybranego Oferenta doprecyzowania / 

uszczegółowienia oferty, przed podpisaniem z wybranym Oferentem / Wykonawcą umowy 

warunkowej lub listu intencyjnego na realizację zamówienia, w celu uzyskania informacji 

niezbędnych dla Zamawiającego do przygotowania przez niego wniosku o dofinansowanie w 

ramach konkursu Działanie 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 

2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP” organizowanego przez PARP. 

i. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z 

podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, wyłącznie w formie pisemnego aneksu, z następujących powodów:  

 uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 

 obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta, 

 okoliczności siły wyższej, 

 zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

 otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, 

terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający 

zostanie zobowiązany.  

j. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia 

oferty do firmy.  

k. W ramach składania wniosku o dofinansowanie, oferty mogą zostać przekazane w celu 

weryfikacji do Właściwej instytucji publicznej. 

l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.  

http://www.foodsoft.pl/
http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420
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 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

 

OFERENT:  

Nazwa Oferenta,  

(w tym – jeśli dotyczy - nazwa 

podstawowej jednostki 

organizacyjnej Oferenta, która 

będzie Wykonawcą 

zamówienia ze strony 

Oferenta): 

 

Jeśli dotyczy - posiadana 

przez Oferenta kategoria 

naukowa, o której mowa wart. 

42 ust. 3 ustawy o zasadach 

finansowania nauki (wpisać: 

A+, lub A albo B), lub 

posiadany inny status, o 

którym mowa w pkt.7. 

Zapytania ofertowego: 

 

Adres lub siedziba Oferenta:  

NIP:  

 Osoba/osoby do kontaktu w 

sprawie oferty: imię i 

nazwisko, nr tel., email.: 

 

 

Miejsce i data oferty: _______________ 

 

Oferta dla: 

ZAMAWIAJĄCY:  

Foodsoft.pl sp. z o.o. 

ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź 

 

OFERTA: 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe FoodSoft.pl sp. z o.o. nr 01/09/2017 z 26.09.2017r. 

dotyczące projektu pod tytułem “Opracowanie wieloparametrowego automatu decyzyjnego 

działającego w czasie rzeczywistym, dla operatorów punktu gastronomicznego dla 

optymalizacji oferty przy przyjmowaniu zamówienia”, 

dotyczące stworzenia automatu decyzyjnego, którego zadaniem będzie podpowiadanie operatorowi 

punktu gastronomicznego (sprzedawcy lub kelnerowi) sugestii sprzedażowych w trakcie procesu 

przyjmowania zamówienia, na podstawie cech i zachowań klientów oraz cech otoczenia procesu 

zakupowego, oświadczam, iż:  

 

1. Oferuję realizację zamówienia. spełniającą zakres przedstawiony w przedmiocie zamówienia 

zawartym w zapytaniu ofertowym, za kwotę: 

Nr 
kryte
rium 

Wyszczególnienie  Cena netto  

(PLN) 

VAT  
(PLN) 

Cena brutto 
(PLN) 

1) Usługa stworzenia automatu 
decyzyjnego, którego zadaniem 
będzie podpowiadanie operatorowi 
punktu gastronomicznego 
(sprzedawcy lub kelnerowi) sugestii 
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sprzedażowych w trakcie procesu 
przyjmowania zamówienia. 

Cena wskazana w pkt. 1) 
uwzględnia wszystkie koszty 
wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

  

Słownie netto:  

 

 

___________________________________________
___________________________________________ 

  

Słownie brutto:  

 

 

___________________________________________
___________________________________________ 

 

 

2. Oferuję realizację zamówienia. spełniającą zakres przedstawiony w przedmiocie zamówienia 

zawartym w zapytaniu ofertowym, według następujących parametrów: 

Nr 
kryte
rium 

Nazwa kryterium Oferta / oferowany parametr(y): 

2) Realizacja przedmiotu zamówienia 
będzie trwała maksymalnie (w 
miesiącach):  

 

___________________ miesięcy 

3) Czas reakcji proponowanego 
rozwiązania - automatu 
decyzyjnego, mierzony w 
milisekundach (ms) wyniesie:  

 

od ______ do ______ ms (milisekund) 

4) Przetestowanie i uruchomienie 
automatu decyzyjnego przez 
Wykonawcę nastąpi u:   

 

________________ końcowych użytkowników (liczba 

użytkowników końcowych) 

5) 3. Proponowana technologia do 

wykonania przedmiotu zamówienia:  

 

 

 język programowania (wpisać jaki): 

________________________________________ 

________________________________________  

 silnik bazodanowy (wpisać jaki): 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

4. Kierownikiem projektu ze strony Oferenta / Wykonawcy będzie (imię i nazwisko, jeśli dotyczy - 

tytuł naukowy, nazwa Wydziału / Katedry / Instytutu itp. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Deklaruję ważność niniejszej oferty do 30.04.2018r. 

6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego do realizacji złożonej przeze mnie oferty, zobowiązuję 

się zawrzeć z Zamawiającym umowę warunkową zawierającą warunki niniejszej oferty (minimum 

listu intencyjnego zawierającego warunki zamówienia i oferty). 

7. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

akceptuję warunki w nim zawarte.  

8. Oświadczam, iż jako oferent i potencjalny wykonawca należę do grupy wskazanych jednostek: 

„Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
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1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572 z późn. zm.); 
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.); 
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 

działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
5) Polska Akademia Umiejętności; 
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami 

prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;  

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 
ustawy o zasadach finansowania nauki;

2
  

lub 

7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe 
jednostki naukowej; 

8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 

9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1710, z późn. zm.); 

10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.).” 

9. Posiadam siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo 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 

przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

 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.  

11. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 

przedmiotem zamówienia.  

12. Posiadam odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia, to jest 

osoby posiadające łącznie doświadczenie w obszarze IT oraz matematyki i/lub statystyki i/lub 

ekonometrii itp.   

13. Posiadam odpowiednie zasoby techniczne do wykonania przedmiotu zamówienia - dysponuję 

minimum 1 laboratorium informatyczno-programistycznym.  

14. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

15. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

                                                           
2 Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez ministra właściwego do 

spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w formie komunikatu o 

kategoriach przyznanych jednostkom naukowym. 
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16. Oświadczam, że planuję zrealizować przedmiot zamówienia według następującego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego: 

Numer 

zadania 

(minimum 

3 

zadania, 

maksimu

m 10 

zadań) 

Nazwa zadania Opis działań w 

ramach zadania 

Opis rezultatu zadania Czas 

realizacji 

zadania  
(w 

miesiącach 

i/lub dniach) 

(w sumie 

czas nie 

dłuższy niż 

realizacja 

całego 

projektu 

przez 

Oferenta) 

Koszt 

zadania 

netto 

 

Koszt 

zadania 

brutto 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

 

Uzasadnienie wszystkich wskazanych wyżej kosztów oraz opis sposobu kalkulacji kosztów, w 

kontekście realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

17. Oświadczam że jako Oferent / Wykonawca planuję w następujący sposób włączyć końcowych 

użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) 

(użytkownicy końcowi mogą zostać zaangażowani w testowanie, recenzowanie, opiniowanie, 

identyfikację potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu (opis): 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

Podpis Oferenta: 

 

 

_________________________________________________________________ 

Podpis oraz Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do składania oferty w imieniu Oferenta 


