PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU NR DAWG-RPO-4/1.2.2-002/19
w związku z realizacją projektu nr DAWG-RPO-4/1.2.2-002/19 pn.: “Zakup usługi
badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania unowocześnionej aplikacji Narmox
Spear, która umożliwi świadczenie usług w nowym, szerszym zakresie”
w ramach projektu Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu oraz
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. - Partner projektu pn. „Bony na
innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
NARMOX Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5 Ip
54-440 Wrocław

tel. 503567765
e-mail: piotr.michalik@narmox.com
www.: http://narmox.com
Osoba do kontaktu:
Piotr Michalik
tel.: +48 503567765
e-mail: piotr.michalik@narmox.com
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w drodze przeprowadzenia
rozeznania rynku (zgodnie z regulaminem projektu).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: usługi
2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 73100000-3
3. Przedmiotem zamówienia jest:

●

Opracowanie koncepcji umożliwiającej uniezależnienie aplikacji od producenta
kontrolera SDN

●
●

●

Opracowanie koncepcji umożliwiającej zwiększenie niezawodności aplikacji
poprzez wdrożenie trybu HA (High-Availability);
Opracowanie algorytmu umożliwiającego tworzenie zestawu reguł przepływów
(flow rules) eliminującego konflikty w zakresie ich zapisu w tablicach (flow
table) w trybie przetwarzanie wielotablicowego (pipeline) w odniesieniu do
konkretnych modeli przełączników sieciowych;
Opracowanie koncepcji architektury nowej aplikacji umożliwiającej implementację
rozwiązań technologicznych powstałych w wyniku przeprowadzonych prac
badawczo-rozwojowych wraz z możliwością świadczenia udoskonalonej usługi.

IV. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego
www.narmox.com oraz przesłał zapytania ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Posiadanie statusu jednostki naukowej w rozumieniu art. 7 w związku z art. 4 ust. 2 oraz ust.
3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.)
oraz zapisów rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określono w Zapytaniu.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upłynął dnia 12 kwietnia 2019 r. Oferty stanowiące odpowiedź na
Zapytanie należało składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres: ul.
Rogowska 5 Ip, 54-440 Wrocław lub przesłać e-mailem na adres e-mail:
piotr.michalik@narmox.com. Szczegółowe warunki składania ofert określono w
Zapytaniu.
VIII. WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły następujące oferty:
nr oferty

nazwa oferenta

data wpływu

sposób dostarczenia

spełnienie wymogów
formalnych (tak/nie)

1.

Instytut Badawczo Rozwojowy
INOTEC Sp. z o.o. ul.
Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

12.04.2019, 10:10

e-mail

tak

IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY
1. Oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu zostały ocenione według
następujących kryteriów:
LP.

KRYTERIUM
OCENY OFERT

WAGA
PUNKTO
WA

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA
SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
W kryterium „Całkowita cena brutto” Zamawiający
dokona oceny na podstawie informacji podanych
przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

1.

Całkowita
cena brutto

70

Całkowita cena brutto powinna być wyrażona w
złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca określi cenę
w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na
PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia
Zapytania ofertowego.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana
będzie w sposób następujący:
=

całkowita cena brutto najtańszej spośród złożonych of ert
całkowita cena brutto badanej of erty

x 70

Oferta może otrzymać w kryterium „Całkowita cena
brutto” maksymalnie 70 punktów.
W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający dokona
oceny na podstawie informacji podanych przez
Wykonawcę w Formularzu oferty.
Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty według
poniższej reguły:
2.

Okres
gwarancji

30

-

do 6 miesięcy - 5 pkt.
od 7 do 12 miesięcy - 10 pkt.
od 13 do 18 miesięcy - 14 pkt.
od 19 do 24 miesięcy - 18 pkt.
od 25 do 30 miesięcy - 22 pkt.
od 31 do 36 miesięcy - 26 pkt.
od 37 miesięcy - 30 pkt.

2. Ocena dokonywana była według zasad opisanych w pkt. 1 powyżej.
3. Oferta mogła otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby
punktów możliwych do otrzymania w ramach każdego z kryteriów oceny.
4. Punktacja była zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.

X. ZESTAWIENIE Z DOKONANEJ OCENY

oferent

cena brutto

gwarancja

punkty

Instytut Badawczo
Rozwojowy INOTEC Sp. z
o.o. ul. Dobrzańskiego 3,
20-262 Lublin

142065 zł

6 mies.

75 pkt.

XI. WYBRANA OFERTA I UZASADNIENIE WYBORU
W wyniku postępowania wybrano ofertę Wykonawcy - Instytut Badawczo Rozwojowy
INOTEC Sp. z o.o. ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, która spełnia wszystkie ww.
wymagania Zamawiającego określone w rozeznaniu rynku oraz uzyskała – 75 punktów w
wyniku jej oceny.
XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 - treść zapytania ofertowego
Załącznik 2 - potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie www zamawiającego
Załącznik 3 - potwierdzenie wysłania zapytań do 3 potencjalnych wykonawców
Załącznik 4 - otrzymane oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami

Data sporządzenia protokołu: 16 kwietnia 2019 r.

Piotr Michalik
prezes zarządu

