
 

 

Załącznik nr.1 

Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu - Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś 
maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł. 

Elbląg, 15.12.2015 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu 
„Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP” 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi badawczo-
rozwojowej w ramach Programu „Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”  

1. Nazwa i adres zamawiającego: 
„MR Diagnostic” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg. 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 100.000 PLN. 
KRS 0000361881 
NIP 5783078480 
REGON 280531000 
e-mail: k.sielicki@mrdiagnostic.pl 
www.mrdiagnostic.pl  
telefon: +48 668 117 627 

3. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.mrdiagnostic.pl oraz w siedzibie 
firmy. 

4. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu 
„Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP” w następującym zakresie: 

Opracowanie nowej metody użycia termowizji do wspomagania medycznych badań 
diagnostycznych  rezonansem medycznym. 

Zadanie 1. 

Przeprowadzenie badań nad opracowaniem koncepcji nowej technologii polegającej na 
określeniu najefektywniejszych zestawów sprzętowych, miejsc i kątów mocowania kamer 
termowizyjnych, łączenia i przesyłania sygnału oraz odpowiedniego oprogramowania do 
zastosowania w polu magnetycznym. Celem zadania jest eliminacja możliwego odziaływania 
pola magnetycznego na określony sprzęt, określenie prawdopodobieństwa uzyskania 
prawidłowych wyników badań nad pacjentem oraz opracowanie wskazań, przeciwwskazań i 
możliwych zagrożeń dla zastosowanych rozwiązań. Zadanie 1 musi zakończyć się 
opracowaniem dokumentacji technicznej. 

Zadanie 2. 



 

 

Wykonanie prototypów w wersji laboratoryjnej lub rzeczywistej oraz uzyskanie zgody 
komisji bioetycznej na przeprowadzenie badań klinicznych celem przeprowadzenia testów 
nad zastosowaniem nowej metody z udziałem użytkowników końcowych. 

Zadanie 3. 

Przeprowadzenie raportu końcowego z badań, który powinien zawierać opis obecnego stanu 
techniki, opis metodologii badawczej, ustalenie najefektywniejszych parametrów sprzętu, 
analizę wyników oraz etapowy plan wdrożenia nowej technologii diagnostycznej. 
 
Kod CPV usługi: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

5. Termin wykonania zamówienia:  

Kompletne raporty z badań musza zostać przekazane nie później niż do dnia 30.07.2017 r. 

6. Kryteria wyboru ofert: 

• Cena 70%, 

Cena netto oferty najniższej 
------------------------------------  x 100 x 70% (waga kryterium) = ilość punktów 

Cena netto oferty badanej 

 
• Czas realizacji 30% 

 
Najkrótszy termin realizacji 
------------------------------------       x 100 x 30% (waga kryterium) = ilość punktów 
Termin realizacji oferty badanej 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą zsumowaną końcową 
ocenę tj.  
 
ilość punktów kryterium Cena + ilość punktów kryterium Czas realizacji = Suma końcowa  
 
Sumy częściowe poszczególnych kryteriów, będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Miejsce i termin składania ofert:  

• Drogą mailową na adres: k.sielicki@mrdiagnostic.pl 
• Osobiście w siedzibie firmy: „MR Diagnostic” sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. 

Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg. 
• Drogą pocztową na adres: „MR Diagnostic” sp. z o.o. ul. Komeńskiego 35, 82-300 

Elbląg 
• Termin składania ofert: 16.12.2015 – 22.12.2015 do godziny 12:00 (liczy się data 

wpływu oferty)                    



 

 

Informacja o wyborze wykonawcy zostanie przekazania niezwłocznie po dokonaniu wyboru 
oraz umieszczona na stronie www.mrdiagnostic.pl 

8. Podmioty uprawnione do składania ofert: 

Jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) tj: 
 
1) podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statusów tych uczelni 
2) jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia  
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, ze zm.); 
3) instytutów badawczych 
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
5) Polskiej Akademii Umiejętności; 
6) innych jednostek organizacyjnych, nie wymienionych posiadających osobowość prawną, w 
tym przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na 
podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności  
 

Dopuszcza się aby w postępowaniu ofertowym brały udział wyłącznie jednostki posiadające 
kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) oraz posiadający siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Wykluczenia podmiotowe: 
 
Wykonawca usługi nie może w stosunku do Zamawiającego być powiązany z nim osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a 
Wykonawcą, polegające na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % 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. 

10. Pozostałe wykluczenia: 

Zabroniony jest podział zamówienia skutkujący zaniżeniem jego wartości. 

11. Sposób przygotowania oferty:  

Wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 

12. Oferty powinny być ważne przez minimum 60 dni do czasu podpisania umowy 
warunkowej lub listu intencyjnego.  

13. Złożenie oferty przez jednostkę naukową nie stanowi zawarcia wiążącej umowy. 



 

 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania ofertowego na 
każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

15. W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z 
Panem Krzysztofem Sielickim pod nr telefonu +48 668117627. 

 
 

Krzysztof Sielicki 
Prezes Zarządu 


