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Wrocław, 29.03.2019 

 

Postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności: 

Baza danych raportów rynkowych dotyczących rozwoju technologii 

 

Temat zamówienia 

Dostęp do bazy danych raportów rynkowych w okresie 01.05.2019-31.03.2020. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Baza powinna zawierać raporty rynkowe opisujące trendy technologiczne w poszczególnych branżach 
i segmentach rynku, prezentujące kierunki rozwoju technologicznego poszczególnych sektorów, 
wymiarujące wpływ innowacji na tempo rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki. 

Baza musi zawierać łącznie minimalnie 45 000 raportów branżowych, dotyczących przede wszystkim 
następujących sektorów przemysłu: 

 Branża telekomunikacyjna, 

 Branża chemiczna, 

 Branża spożywcza, 

 Branża energetyczna, 

 Branża medyczna, 

 Branża farmaceutyczna, 

 Branża automatyki przemysłowej, 

 Branża elektroniczna, 

 Branża IT, 

 Branża pomiarów elektronicznych, 

 Branża przetwórstwa materiałów. 

Tematyka raportów powinna w szczególności dotyczyć rozwoju technologii i wprowadzanych / 
planowanych innowacji. 

W okresie subskrypcji Zamawiający będzie mieć dostęp do nowo dodawanych raportów pojawiających 
się w bazie. 

Raporty dostępne w bazie danych muszą być podzielone ze względu na obszar geograficzny (Europa, 
Azja/Pacyfik, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Bliski Wschód i Afryka). 

Baza musi zawierać analizy trendów technologicznych dla rynków / podmiotów z co najmniej 50 
krajów, w tym: Australia, Argentyna, Belgia, Brazylia, Chiny, Chile, Finlandia, Francja, Hiszpania, 
Holandia, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Meksyk, Rosja, Stany 
Zjednoczone, Turcja, Republika Czeska, Wielka Brytania, Włochy, Węgry. 

Raporty w bazie danych powinny być dostępne w wersjach pdf. 
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Dostawca bazy powinien zapewnić dostęp do niej dla 5 użytkowników (5 kont). 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się przez Oferenta / Wykonawcę podwykonawcami w  
wykonaniu zamówienia. 

 

Kod CPV 

72319000-4 Usługi dostarczania danych 

 

Kryteria oceny oferty i wagi poszczególnych kryteriów 

Cena netto – 75% 

Liczba dostępnych w bazie raportów opublikowanych po dniu 31.12.2017 r. – 25% 

 

Sposób przyznawania punktacji 

a) Cena netto 

Sposób obliczenia punktów w kryterium „cena netto” 

Pi C =(Cn/Ci)*100*75%, gdzie Pi C = liczba punktów przyznanych dla oferty i (z dokładnością 2 miejsc 
po przecinku), Cn = najniższa cena netto spośród wszystkich otrzymanych ofert, Ci = cena netto 
ocenianej oferty i 

b) Liczba dostępnych w bazie raportów opublikowanych po dniu 31.12.2017 r.  

Sposób obliczenia punktów w kryterium „Liczba dostępnych w bazie raportów opublikowanych po dniu 
31.12.2017 r.” 

Pi R = (Ri/Rn)*100*25%, gdzie Pi R = liczba punktów przyznanych za deklarowaną liczbę dostępnych 
na dzień składania oferty raportów dla oferty i (z dokładnością 2 miejsc po przecinku), Ri = 
deklarowana liczba raportów opublikowanych po dniu 31.12.2017 r. i dostępnych w oferowanej bazie 
danych oferenta i, Rn = największa deklarowana liczba raportów opublikowanych po dniu 31.12.2017 
r. wśród wszystkich otrzymanych ofert. 

Łączna ocena oferty i jest sumą Pi C i Pi R. 

Zamówienie otrzyma Oferent, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli całkowita 
liczba punktów dwóch lub więcej ofert będzie taka sama, Zamawiający spośród tych ofert dokona 
wyboru oferty z niższą ceną 
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Termin składania ofert: 

05.04.2019 r. 

 

Miejsce składania ofert: 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska 

ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław  

lub na adres e-mail: j.pietrzak@wctt.pl  

Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej, przy czym za datę wpływu oferty 
traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr. 

W przypadku, gdy mimo właściwego upublicznienia i rozesłania zapytania ofertowego wpłynie tylko 
jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną. 
 

Termin realizacji umowy:  

01.05.2019-31.03.2020. 

 

Wykluczenia: 

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z 
postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 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. 

 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy 

 w przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany 

 przy nastąpieniu obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy 
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 w okoliczności wystąpienia siły wyższej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia 
Wykonawcy, bez podania przyczyn.  

 

Inne istotne warunki zamówienia 

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli Zamawiający poweźmie informację, iż nie przyznano mu środków na realizację projektu 
w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”   

b) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

c) jeżeli nie zostanie złożona żadna ważna oferta, 
d) jeżeli w toku postępowania lub badania ofert ujawniona zostanie wada prawna lub  

merytoryczna w dokumentacji postępowania, która uniemożliwiać będzie dokonanie wyboru 
oferty w sposób gwarantujący konkurencyjność.  

 

Nazwa zamawiającego 

Politechnika Wrocławska WCTT 

Wybrzeże Wyspiańskiego 27 

50-370 Wrocław 

NIP 896-000-58-51 

 

Minimalny termin związania ofertą 

10.05.2019 r. 

 

Zawartość oferty 

Oferta powinna zawierać: 

 Krótki opis oferowanej bazy danych – potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w opisie 
zamówienia 

 Cenę bazy danych (kwota netto, stawka VAT, kwota brutto) 

 Liczbę raportów dostępnych w bazie danych, a opublikowanych po dniu 31.12.2017 r. 

 Dane dostawcy bazy danych (nazwa, adres, NIP) 

 Datę ważności oferty 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, jak niżej: 
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„Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam / -amy, że jesteśmy /nie jesteśmy*  powiązani 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 
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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 
został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu 
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.” 
* niewłaściwe skreślić 

 
 
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. 
 
 
Osoba do kontaktów z oferentami: 
Jacek Pietrzak 
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii  
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław 
tel. 71 320 43 42 | fax 71 320 39 48 | 
j.pietrzak@wctt.pl 
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