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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro 

na świadczenie kompleksowych usług brokera technologii* 
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)* 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Pełna nazwa zamawiającego:  

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 

Aleja Mickiewicza 21 

31-120 Kraków 

NIP: 675 000 21 18 

REGON: 000001815 

2. Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej: 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie  
Aleja Mickiewicza 21C  

31-120 Kraków 

tel. 12 662 44 49 

e-mail: ctt@urk.edu.pl 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW: 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z 

Zamawiającym jest: 

imię i nazwisko: Adelina Kasprzak 

mailto:ctt@urk.edu.pl
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e-mail: adelina.kasprzak@urk.edu.pl, tel.: 12 662 44 49 

III.  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest oszacowanie wartości zamówienia dla 

wykonania czynności brokera technologii w związku z realizacją projektu pod nazwą 

„Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego 

„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R                        

w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020: 

a)        pełnienie  roli  pośrednika  działającego  w  określonych  obszarach   wiedzy, 

odpowiedzialnego za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym                                    

a  otoczeniem  gospodarczym,  co  będzie  skutkowało  zastosowaniem  wyników badań 

naukowych w konkretnych rozwiązaniach rynkowych, 

b)        inicjowanie  oraz  wzmacnianie  współpracy  między  środowiskiem  naukowym                                     

a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych 

wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty  

technologicznej  oraz  udział  w  wystawach  i  targach typu  „science  to business”, 

c)        uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektowego, szkoleniach i delegacjach 

służbowych związanych z projektem „Inkubator Innowacyjności 4.0”, pozostałe czynności 

związane z realizacją projektu. 

Okres Gwarancji:  

Nie Dotyczy* 

2. Warunki płatności: 

a. Podstawę  rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo – 

odbiorczy, który stanowi podstawę do wystawienia F-VAT. 

b. Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez 

Zamawiającego. 

c. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia 

F-VAT na numer konta wskazany przez Wykonawcę. 

IV.    SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia: 40 h/miesiąc/23 miesiące/łącznie 920 godzin. 
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Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu usługi, zostaną 

przekazane przez Zamawiającego - osobą odpowiedzialną w tym zakresie będzie: (Adelina 

Kasprzak, e-mail: adelina.kasprzak@urk.edu.pl). 

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

a. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: luty 2021 -  grudzień 2022 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN 

SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:  

a) W wersji elektronicznej  na e-mail: inkubator4@urk.edu.pl (decyduje data wpływu oferty 

na adres korespondencji elektronicznej) 

lub 

w wersji papierowej: Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie Aleja Mickiewicza 21C, 31-120 Kraków (decyduje data wpływu 

oferty do biura) 

w nieprzekraczalnym terminie: 04.02.2021 r. do godziny 15:30.  

b) Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia 

i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, 

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę 

prawną musi zawierać podatek VAT,        

c) Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na 

ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 

e) Ofertę należy przygotować na załączonym wzorze – Zał. 1 OFERTA - odpowiedź na 

zapytanie ofertowe, a następnie przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć osobiście 

w biurze projektu, 

f)   Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

VII.  KRYTERIA OCENY OFERT: 

Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%* 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

mailto:adelina.kasprzak@urk.edu.pl
mailto:inkubator4@urk.edu.pl
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a. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną  

w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie  

z zasadami rachunkowości. 

b. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki. 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 

a. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź 

wariantowych w ramach zamówienia na usługi w projekcie „Inkubator 

Innowacyjności 4.0.” 

b. Termin składania ofert od 28.01.2020 r. do dnia 04.02.2021 r., 

c. Oferty niekompletne, bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą 

rozpatrywane.  

d. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego 

względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane ww. ustawą, 

e. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień 

w przypadku, gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych. 

 


