
 
 
 

 
 

 Bydgoszcz, dnia 22.12.2020r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR2.3.2/2020/IST 
 
W związku z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: 
 
Oś priorytetowa II: 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 
 
Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na usługę badawczą związaną z opracowaniem metod 
anonimizacji / pseudonimizacji i semantycznej konwersji baz logów do jednego formatu bazy danych 
semantycznych. 
 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

IST SOFTWARE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
 
Siedziba Główna:  
Aleje Jerozolimskie 162A,  
02-342 Warszawa 
 
Miejsce realizacji projektu (w tym adres do korespondencji): 
Fordońska 199/207 
85-739 Bydgoszcz 
 
 

2. Rodzaj zamówienia: 
 
Usługi. 
 

3. Tryb zamówienia: 
 
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, z zachowaniem 
zasad przejrzystości, uczciwej konkurencyjności i równego traktowania. Postępowanie jest 
prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

4. Data ogłoszenia zapytania ofertowego:  
 
22 grudnia 2020 roku 

 
5. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): 

 
73110000-6 Usługi Badawcze 
 
 



 
 
 

 
 

6. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania w wyniku prac badawczych nowego produktu w 
postaci skutecznych metod anonimizacji / pseudonimizacji i semantycznej konwersji baz logów 
pochodzących ze środowisk aplikacyjnych i bazodanowych do jednego formatu bazy danych 
semantycznych. Ujednolicona baza danych semantycznych przeznaczona będzie wykorzystania w 
procesie nauki sieci neuronowych wykrywania anomalii w środowiskach oprogramowania.  
 
Zakres prac przewidziany w ramach usługi: 

• opracowanie metod anonimizacji / pseudonimizacji i semantycznej konwersji baz logów 

• implementacja prototypu opracowanych metod na testowym środowisku 

• przeprowadzenie testów 

• weryfikacja z klientem, z odbiorcą systemu 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca włączył końcowych użytkowników (min. 5) w proces tworzenia 
nowego produktu, przy czym Zamawiający zapewnia kontakt do podmiotów gotowych do 
uczestniczenia w charakterze użytkownika końcowego. Włączenie końcowych użytkowników powinno 
być udokumentowane w procesie świadczenia usługi przez Wykonawcę.  
 
Zamawiający przekaże szczegółowe informacje na temat powyżej opisanego przedmiotu zamówienia 
każdemu oferentowi, który się z taką prośbą zwróci – po spełnieniu warunku polegającego na 
podpisaniu oświadczenia dopuszczającego do informacji poufnych Zamawiającego. Podpisane 
oświadczenie należy przesłać mailowo w formie skanu na adres: judyta.mos@istsoftware.pl. Oferent 
wraz z ofertą jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego opisu działań (prac, czynności) w 
podziale na zadania (dla każdego zadania z osobna) w formularzu ofertowym wraz z wyceną 
poszczególnych zadań oraz planowanych w ich ramach działań (prac, czynności).  
 
Prawa własności intelektualnej (autorskie prawa majątkowe) do wyników prac wytworzonych w 
wyniku realizacji przedmiotu zamówienia przysługują wyłącznie Zamawiającemu. 
 
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z dokumentacja konkursową dla naboru  
POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19 znajdującą się pod adresem: 
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na- innowacje-dla-msp-etap-1-
uslugowy#dokumenty.  
 
 

7. Termin realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego: 
 

Nie dłużej niż 12 miesięcy. 
 

8. Zawarcie umowy:  
 
Umowa będzie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie ważności oferty. Warunkiem realizacji 
umowy będzie uzyskanie dofinansowania w ramach 2.3.2 POIR 2014-2020. 

 
9. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
W postępowaniu może wziąć udział jedynie jednostka naukowa posiadająca siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności.:  

a) „organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę”, określona w art. 2 pkt 83 
rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-%20innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy#dokumenty
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-%20innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy#dokumenty


 
 
 

 
 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadająca przyznaną kategorię 
naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 
lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 
2018 poz. 1669 z późn. zm.); lub  

b) spółka celowa uczelni, o której mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce lub spółka celowa jednostki naukowej; lub  

c) centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce; lub  

d) przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.) lub  

e) akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019r. poz. 155); lub  

f) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o 
Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019r., poz. 534).  

 
Wykonawca składając ofertę potwierdza, że zapewnia zaplecze laboratoryjne (sprzęt oraz aparaturę) 
wymagane do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
 
W „Zał. 1 Formularz ofertowy” powinny zostać wypełnione wszystkie wymagane pola. 
 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak powiązań kapitałowych 
lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
Przez powiązania kapitałowego lub osobowego rozumie się także wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
Dokumentem potwierdzającym brak powiązań kapitałowych lub osobowych jest oświadczenie 
Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku złożenia 
oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on 
wykluczony z udziału w postępowaniu. 
 
Do udziału w niniejszym postepowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający powyższe 
kryteria, oceniane na podstawie złożonych oświadczeń stanowiących załącznik do formularza 
ofertowego. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

10. Wymagania dotyczące składanych ofert: 
 

1) Oferta powinna zawierać kompletny, wypełniony, podpisany przez upoważnione Osoby formularz 
ofertowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego, złożony wraz ze wszystkimi 
wymaganymi załącznikami. 

2) Oferta powinna być wypełniona czytelnie w języku polskim, w formie papierowej. 
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 
4) Ofertę należy dostarczyć w formie skanu pocztę elektroniczną na adres: biuro@istsoftware.pl, w 

tytule maila należy wpisać: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POIR2.3.2/2020/IST 
 
11. Uprawnienia Zamawiającego: 
 

1) Możliwość odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego przed terminem składania 
ofert. 

2) Możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 
3) Możliwość unieważnienia postepowania – przed jak i po dokonaniu wyboru Wykonawcy. 

 
12. Termin składania ofert 

29 grudnia 2020 roku, do godziny 18:00. 

Oferty złożone po tym czasie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu, nie będą rozpatrywane. 
 

13. Termin związania ofertą: 

7 dni, od dnia jej złożenia. 

 
14. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji: 

 
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów: 

1) Kryterium cena -oferty (brutto tj. z podatkiem VAT), wg wzoru: 
 
P1=Cn/Cb x 100 x 80% 
 
gdzie: 
P1 – liczba punktów w kryterium cena oferty, maksymalna liczba punktów do uzyskania: 80; 
Cn – najniższa cena, 
Cb – cena badana, 
80 – maksymalna liczba punktów, 
80% - procentowe znaczenie kryterium. 

 
2) Kryterium termin realizacji: wyrażony w miesiącach, wg wzoru: 

 
P2=Tn/Tb x 100 x 20% 
 
gdzie: 
P2 – liczba punktów w kryterium termin realizacji, maksymalna liczba punktów do uzyskania: 
20, 
Tn – termin najkrótszy, ale nie krótszy niż 8 miesięcy, 
Tb – termin badany, nie dłuższy niż 12 miesięcy, 
20 % - procentowe znaczenie kryterium 

 



 
 
 

 
 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumaryczną ilość punktów. 
 

15. Niniejsze postepowanie zostanie umieszone na stronie www.bazakonkurencyjności oraz na 
stronie Zamawiającego. 
 

16. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od momentu otwarcia ofert. 
Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie 
www.bazakonkurencyjności. 

 
17. Osoby do kontaktu w sprawie postępowania: 
 
1) w sprawach formalnych: 

Judyta Moś: tel. 692 704 082, judyta.mos@istsoftware.pl 
2) w sprawach merytorycznych: 

Rafał Moś: tel. 606 877 334, rafal.mos@istsoftware.pl 
 

18. Postanowienia końcowe: 
 
Niniejsze postępowanie nie podlega procedurze oraz ograniczeniom zawartym w Ustawie Pzp z dnia 
29.01.2014 roku.  
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
Załącznik nr 3: Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia 
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