Warszawa, 21 grudnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Aero Partner Sp. z o.o. („Zamawiający”) zaprasza jednostki naukowe do udziału w postępowaniu
dotyczącym opracowania innowacyjnej usługi oraz demonstracji „Zdalnej Lotniskowej Służby Informacji
Powietrznej (rAFIS)” w związku ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie
2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania dofinansowania dla projektu będącego
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego znajdują się na stronie internetowej PARP:
https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialania-2-3-2w-2015-r
1. ZAMAWIAJĄCY
Aero Partner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa
KRS 0000450276, NIP 5252547539, REGON 146531780
Tel: 22 556 73 72, fax: 22 826 88 91, e-mail: biuro@aeropartner.pl, www.aeropartner.pl
Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami:
Mikołaj Doskocz – Prezes Zarządu, tel: 506 977 494, e-mail: m.doskocz@aeropartner.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowania innowacyjnej usługi oraz demonstracja „Zdalnej
Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (rAFIS)”. Celem jest opracowanie usługi AFIS, która będzie
mogła być świadczona zdalnie z jednego centrum operacyjnego wielu lotniskom.
Zakres zamówienia obejmuje etap opracowania nowej usługi oraz etap wdrożenia w postaci
demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych, w szczególności:
a. Zarządzanie projektem (etap opracowania i wdrożenia)
b. Analiza wymagań funkcjonalnych oraz dotychczasowych rozwiązań (etap opracowania)
c. Opracowanie koncepcji usługi oraz systemów wizualizacji i łączności (etap opracowania)
d. Prace projektowe i testy (etap wdrożenia)
e. Demonstracja i ewaluacja (etap wdrożenia).
Rozpoczęcie realizacji zamówienia planowane jest w kwietniu 2016 r. Udzielenie zamówienia jest
warunkowane uzyskaniem dofinansowania z PARP.
3. WARUNKI ZAMÓWIENIA
Aero Partner Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 39
00-906 Warszawa

NIP 525 254 75 39
REGON 146531780
KRS 0000450276

tel. 22 556 73 72
faks. 22 556 73 80
e-mail: biuro@aeropartner.pl

a. Maksymalna wartość zamówienia wynosi 400.000 PLN netto. Koszt materiałów przewidzianych
do nabycia przez Zamawiającego nie może przekroczyć 15% wartości kosztów kwalifikowanych
projektu (sumy kosztów opracowania usługi i kosztu materiałów).
b. Termin wykonania zamówienia do 18 miesięcy od podpisania umowy.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a. Złożenie kompletnej oferty spełniającej wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
b. Posiadanie statusu jednostki naukowej o kategorii naukowej A+, A albo B, o której mowa w art.
42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz siedzibę na
terytorium RP.
c. Posiadanie potencjału merytorycznego i badawczego niezbędnego do realizacji zamówienia.
5. OFERTA
Oferta musi zawierać następujące elementy:
a. Dane oferenta: pełna nazwa, adres, numer NIP, numer telefonu i dane osoby do kontaktu.
b. Wykazanie potencjału merytorycznego i badawczego jednostki naukowej do realizacji
zamówienia.
c. Krótka charakterystyka oferowanego przedmiotu opracowania.
d. Nowe cechy i funkcjonalności oferowanego przedmiotu opracowania.
e. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu opracowania oraz etapu wdrożenia zawierający:
nazwa zadania, opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, data rozpoczęcia i
zakończenia zadania, rezultat działania, koszt zadania.
f. Koszt usługi opracowania netto.
g. Koszt materiałów netto (nabywanych bezpośrednio przez Zamawiającego).
h. Czas realizacji.
i. Termin ważności oferty (minimum 90 dni).
6. KRYTERIA WYBORU OFERTY
a. Cena
b. Potencjał merytoryczny i badawczy

– maksymalnie 80 punktów
– maksymalnie 20 punktów

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2015 r.
Oferty należy przesłać:
- w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego: ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa, lub
- w wersji elektronicznej na adres email: : m.doskocz@aeropartner.pl

