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W związku z realizacją przez SEEDIA Sp. z o.o. projektu pn. „SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny 
i samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na 
realizację usługi eksperta na stanowisku „Konstruktor/specjalista ds. symulacji”. 
 
 
 

Zapytanie o cenę 
Z dnia 03.02.2020 

 
Dotyczy: zatrudnienia na umowę zlecenia eksperta na stanowisko „Konstruktor/specjalista ds. 
symulacji” 
 

  
1. ZAMAWIAJĄCY  

SEEDiA sp. z o.o. 
Ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin 
NIP 6762510412, REGON 364938187 

  
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Kod CPV 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe,  
73100000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju. 

 
  

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest zatrudnienie na umowę zlecenia 
eksperta na stanowisko „Konstruktor / Specjalista ds. symulacji” w celu realizacji projektu badawczo-
rozwojowego w następującym zakresie: 
- weryfikacja produktów i rozwiązań konstrukcyjnych, projektowanie zmian konstrukcyjnych wiaty 
przystankowej Solarstop, 
- opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wiaty modeli 3D oraz rysunków 2D, 
- przygotowanie modeli pod symulację – samodzielne realizowanie symulacji, 
- wykonanie symulacji i sporządzenie raportów. 
 
 
3. USŁUGA 
 
3.1  Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia:  

Województwo zachodniopomorskie, Szczecin 
 

3.2 Cena zaproponowana przez oferenta musi zawierać wszystkie koszty wynagrodzenia (podatek, 
składki ZUS po stronie pracodawcy i pracownika) 
 
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta musi zostać przygotowana na wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego.  
 
5. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
5.1 Oferta musi zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa@seedia.city, 
osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin 
w terminie do dnia 12.02.2020 r.  
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5.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   
5.3 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.   
 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: od 01.03.2020 do 30.09.2020  
 
7. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 100 

 
Punkty będą liczone według następującego wzoru:  
 

Nr kryt. Wzór 

1 Cena (koszt)  
Liczba punktów C = (C min / C bad)  

gdzie:  
- C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert złożonych 

w postępowaniu ofertowym  
- C bad – cena brutto podana w ofercie badanej 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE 
 
8.1 Oferent musi udokumentować spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu: 
 
1. wymagane wykształcenie wyższe lub co najmniej ukończony 2 rok studiów o charakterze 
politechnicznym, w obszarach IT, automatyka i robotyka, mechanika, mechatronika, inżynieria 
środowiska, energetyka lub pokrewnych. 
8.2 Dodatkowych informacji udziela Ewa Czepiec, adres email: ewa@seedia.city  
8.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
8.4 Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  
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FORMULARZ OFERTOWY 
 
NAZWA OFERENTA……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
ADRES………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
TEL/E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NIP…………………………………………………………………./REGON……………………………………………………………... 

  
  

  
Przystępując do udziału w postępowaniu ofertowym nz dnia……………….., oferuję wykonanie usługi 
eksperta na stanowisku „Konstruktor/specjalista ds. symulacji”. 
 
   
Cena brutto ……………...PLN brutto (słownie:...................................................PLN brutto) 
 
W załączeniu dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. 
  
 
  
Miejscowość …………………………………….., dnia ……………………………………………...r. 
  
  
  
  
  

podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania oferenta  
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Jednocześnie oświadczam, że:  
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ww. zapytaniu 

ofertowym, nie wnoszę do jego treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje 
niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty przez SEEDiA sp. z o.o., do sprzedaży oraz 
dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby SEEDiA sp. z o.o.  ul. Cyfrowa 6, 71-441 
Szczecin. 

3. Oświadczam, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

4. Oświadczam, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz 
przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z SEEDiA sp. z o.o. 
6. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 

wykonanie zamówienia. 
7. Oświadczam, że spełniam warunki stawiane w zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, iż 

przyjmuję je do wiadomości oraz stosowania. 
8. Wyrażam zgodę na publiczne udzielenie informacji o moim udziale w postępowaniu 

ofertowym. 
  
  
  
  
  
  

podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania oferenta  

 


